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sió geométrica», y «Els medis de subsistencia, en las circunstancias més favorables á la
industria, no poden aumentar jamay en més
escala qu'en progressió aritmética.» Y posa'l
següent exemple:
«Fixém en 11.000.000 ánimas la població
de la Gran Bretanya, y reconeguém que'l
producte anyal d'aquella terra sia suficient
pera mantindré aquesta població; al cap de
2 ; anys, la població será de 22.000.000, y
havent també doblat las subsistencias, seran encara suficients; peró després d'un
s'egón periodo de 25 anys més, la població
serà de 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 y las subsistencias n"0 n
podrán mantenir més que 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . En un
tercer periodo, la població, qu'haurà arribat
à 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , sols contarà ab medis de vida
pera la meytat d'aquesta massa d'habitants.
Y al finalisar el primer sigle. la població serà
de 176.000.000, y las subsistencias np'o podran ibasiir més de 55.000.000; resultant que
121.000.000 d'habitants estarán cóndempnats
à morir de fam. Substituhim l'illa que'ns
ha servit d'exemple, per la superficie de la
Terra, hom no's pot concebir la emigració
pera salvarse de la carestia, y posém cn
1.000.000.000 el nombre d'habitants del globo: la rassa humana creixerà com els nombres 1, 2. 4, 8, 16, 32, 64. 128. 256, .... en
tant que las subsistencias creixeran segons
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E L PROBLEMA D E M A L T H U S
ENFRONT DELS GRANS ESTATS
Thomas-Robert Malthus fundà'l seu problema en que, dada la superioritat que té en
l'home la potencia generativa sobre la productiva, si no hi hagués cap obstacle que
moderés á la primera, arribaria un dia en
que la humanitat desapareixeria per la falta
absoluta de subsistencias. Y al efecte, en sa
obra Ensaig sobre l principi de la població,
fomiula'l problema sobre'ls següents principis: «... Quan la població no es deturada per
cap obstacle, va doblantse cada 25 anys, y
va creixent de periodo en periodo, en progres-
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aquests altres: i , 2, 3. 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 9, ...
Al cap de dos sigles, la població será als medis de subsistencias com 256 es à 9; al cap
de tres sigles, com 4 096 es à 13, y dcs' prés de mil anys la diferencia será inmensa,
incalculable.»
D'aquesta serie de consideracions ne deduheix Malthus, primer, que la població está
necessàriament limitada pels medis de subsistencia; segón, que la població creix invariablement per tot arreu hom aumenlin els
medis de viure, á menys que obstacles poderosos y manifestos no la deturin: y tercer,
aqueixos obstacles particulars, y lots aquells
que devurant l'aument preponderant obligan
á la població á reduhirse al nivell dels medis
de subsistencia, poden resumirse en aquests
tres fonamentals: la continencia (moral resIraint), el vici y la miseria.
Reconeix el propi Malthus que la seva
teoria es mts ideal que pràctica; peró cita.
no obstant, varis cassos parcials y varias
evolucions de la humanitat que s'explican
perfecta y rahonadament segons la seva doctrina. Aixis, per exemple, la invasió del vast
imperi romà pels pobles barbres la explica
com una conseqüència natural y Ilógica de
la carestia que s'esperimentava en els paissos
del Mort, á causa de la vida nómada y agita,
da d'aquells pobles, que convertia á sos habitants en bandas d'aventurers, que per sa
condició d'inestabilitat, eran del tot ineptes
pera'l conreu deia terra com pera l'exercici
de las més rudimentarias industrias, y a causa desa puresa decostums,que facilitava una
reproducció increíble per part de cada familia. Modernament manifesta qu'cntre'ls pobles salvatjes l'aument excessiu de població
es restringit per las grans penalitats á qu'estàn subjectes, per la miseria y las malaltias
que delman materialment sas tribus, per la
escassedat y mala calitat dels aliments, pels
trcvalls que imposan a la dona y per l'abandono en que deixan á las criaturas en la edat
que mis cuydados reclaman; afirmacions que
apoya ab exemples trets de testimonis tan fidedignes com Cook, Symes, Collins, Lapeyrousc, Roberston y altres ilustres exploradors v viat)ers. Y finalment, en els pobles
civilisats, afirma que l'aomcnt desmesurat
de la població's restringeix per medis voluntoi», qu'evitan ó prevenen el desenrotllo

excessiu, y per obstacles ó medis involuntaris, que destruheixen la població á mesura
que va creixent. Entre'ls primers medis, que
denomina també ^nVa/ú/s, cita l'absiinencia
de casament, la castedat, com també'l llibertinaije y'ls artificis que s'emplean pera evitar
la reproducció, y entre'ls segons, que califica de desiruclius. cita la guerra y las calamitats de tota classe
Tal es, en esquema, el célebre Problema
de Malthus, fidel reflexo de las ideas fissiócratas qu'en el seu temps estavan encara
en boga (1), y del que no preteném pas en
aquest article ferne una critica més entre
las tantas que se n'han fet, sinó que, un
cop exposada y coneguda la part acceptable
de la doctrina de Malthus, ó sia que- deu
haverhi una relació harmónica entre la població y las subsistencias d'un país, se'ns
acut preguntar: ¿Ks prudent l'obra de las escolas políticas que tepdeixen á la formació
de grans Estats) Evidentment que no

En

nostres días ne son probas, encara palpitants, las continuas Iluytas que, per'extendre sas fronteras y donar sortida a sa població excessiva, han vingut provocant els Estats Units contra'ls pobles indígenas qu'encara quedavan en l'América del Nort. Y aixó
qu'eo els Estats Units, ab el desenrotllo fabulós qu'han anat adquirint las grans industrias y explotacions modernas, sembla que
s'hagi volgut seguir el remey que, contra
l'excés de població que tan espantava á Malthus, indica Carey, quan diu que udel aumeni de població se'n poden formar grupos,
que associats, poden aumentar la producció.»
En la India, ab tot y que'l terrer es en general fertilissim y incalculableselsestragos que'l
cólera, la peste y altras njalaltias endémicas
causan entre sos naturals, la fam hi es tradicional, perquè sa població es de las més
nutridas del globo.
Peró'l defecte principal dels grans Kstats
son els exèrcits que's veuhen obligats á sostenir. Prescindint de la inmensa sangría que
pel tresor públich representa sa conservació,
armament y millora, y mirant la qüestió pel
costat que'ns interessa, ens trobém ab que

i ) Malibns n*j<]u< en 1766 í Róokery, població
del Comtat de Surrey.
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la producció nacional ha perdut à centenars
demilsbrassos.que al ingressaren las tilas del
exèrcit, de població productora qu'eran, s'han
convertit en població consumidora. Y aquest
desfalch inmeae de producció forsosament
s'ha de fer ostensible en la vida económica
dels grans Estats. Sabuda de tothóm es la
terrible carestia que's deixà sentiren la Europa central durant la guerra dels Trenta
anys. A la Espanva rica y abundosa de. principis de la Edat Moderna la veyém empobrirse y despoblarse ràpidament à conseqüència
de las guerras de Flandes y d ltalia. en quins
exèrcits abocava la flor de sos fills, qu'en
cas de que tornessin a la terra, tornavan embrutits y completament ineptes pera'l trevall,
pera la producció, conslituhint la materia
prima d'aquesta desconsoladora emigració
á América, qu'encara dura per nostra vergonya.
Lo que podriam à'nae deliri de grandesa
dels Estats, es l'origen de las aberracions
mós grans. Conegudas de tots son las grans
facilitats que pera la tiaturalisació dels extranjers donan algunas repúblicas sud-ameHcanas als emigrants de tots els paissos, lo
qu'es causa de que sa població estigui formada, en gran pan. perlas clases mós viciadas
de la vella Europa, població de la qu'cs i l u sori espérame grans empresas productoras,
població de passavolants y d'aventurers incapás d arre.iarse ni d'establirse en aquells paissos. ahont sols hi van á medrar y énriquirse
en poch temps.
Molts creuhen have.r trobat ab las colonias
un recurs contra l'excés de població. í<es més
equivocat á nostre entendre. Es veritat que
pot considerarse la colonia com una sortida
pera la població sobrant, y es un recurs exceIcnt si's té compte en governaria y administrarla conforme á sas necessitats y als principis que la civilisació y la ciencia exigeixen,
peró també es veritat lo que desgraciadament ens demostran la práctica y la historia,
y es que, per regla general, la població emigrant á la colonia no acostuma á ser la més
selecta, ans al contrari, la menys escullida,
la més turbulenta y de la que difícilment se
pot eiperarne'l tacte y la moral que la direcció y'l cuydado de la«colonia reclaman. Per
altra part, si bé en un principi la nova colonia es com un menor sotmès pacientment á
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la metrópoli, á mesura que's va vigorisant y
enrobustint van aumentant sas aspiracions
d'emancipació,que's converteixen en ruptura
complerta'l dia que's troba ab forsas suficients pera posarse enfront de la metrópoli,'
qui als gastos que lí ocasionaren la fundació
y conserváció de la colonia, té d'afegirhi'ls
d'una l l u M a Haiga y costosa que tan ó d-hora termina ab la emancipació definitiva, su-ma de costas piolt superior als beneficis que
li pugui haver proporcionat la exploiació de
la mateixa.
Els grans Estats están, donchs, condempnats á mort; la miseria y la carestía, la falla
de subsistencias en una paraula, té d'acabar
ab sa enlluhernadora grandesa.
ARNAU MARTÍNEZ Y SERINYÀ. '

L ' A R T Y L A MODA
> -

(AMPLIACIÓ.)

Com siga que parlant d'art se diu qu'es
etern, y que lo que queda y dura de las civilisacions passadas es l'art que deixan (y es
molt cert), com mollas vegadas s'ha dit (y
ab rahó) que l'art grech tenía eterna joventul, creyém del cas donar algunas explicacions que destruheixin la contradicció aparent que sembla existeix entre aquestas
afirmacions y nostre article del número 52.
Lo qu'es etern en l'obra d'art, es la bellesa ideal que traslluheix; lo que no mor may
es el resplandor de llum divina que'ns fa ovirar á través de sa forma corpórea; lo que dura sempre es la fervent admiració que constantment despena mentres hi há ánimas
d'artista sobre la ierra.
Lo que passa, lo que no's pot ressucitar,
ni deu intentarse, es la forma sensible qu'encarna la concepció del artista: aquesta está
subjecta á la continua nanSformació de tO|
lo existent.
Quan dihém art vell. art passat de moda,
ens referim á la forma, á la imatje temporal,
que serveix devestiduraa la essència eternade
bellesa que conté l'obra; preném la paraula
vell en son recte sentit, y volém dir que aquella vestidura de la bellesa ja no s'usa ni dep
usarse.
Quan se parla de la joveniui elema det an
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grech, es innegable que s pren aquesta paraula en sentit metafórich.
Sempre'ns semblará infantivol un art primitiu, jove un art desenrotllat, y vell un art
decadent; aixis trobarém qu"es jove un art de
vintiquatre sigles enrera, y decrèpit l'art de
fa setanta anys.
També existeix una preocupació respecte
al sentit de la frase passat de moda, confonentla ab la idea de lo dolent, de lo despreciable y digne d'etern olvit. Y no es aixis: hi
há moltas cosas passadas de moda molt dignas de conservarse, admirarse y estudiarse,
peró que devem guardarnos de plagiar. Precisament creyém que la génesis del art modern (1) se troba en el fondo coneixement de
las arts antigás, y que may com ara s'havia
comprés l'intima essència dels estils passats; y aixó es lo que ha contribuhit poderosament á la marxa del art cap endevant.
Els pobles que van á la vanguardia del
moviment modern, son els que posseheixen
més coneixements d'art antich, son els qu'envian els seus artistas á viatjar y á estudiar
pobles llunyans y civilisacions passadas, son
els que destinan més cantitats a la creació y
foment de museus; y aixis han pogut apoyarse ab la tradició, que si's pert, succeheix
que l'art recula a un'altra infancia.
'F'eró'ls artistas han comprés ab tota claretat que no devian imitar,que tota época havia
de tenir son art propi, que cada poble havia
d'imprimirhi son sagcll, y fins que cada artista devia fer son art conforme ab son temperament, ab sa comprensió, ab sa forsa
creadora.
Y s'han combatut ab valentia aquestas
desastrosas imitacions d'arts
passadas,
aquestas falsificacions d'estils antichs qu'han
estat en boga durant una gran part del sigle xix.
Al estudiar la historia del art, s'ha vist que
hi ha hagut épocas en que l'art s'ha assemblat, peró que may s'ha reproduhit exactament.
Las épocas més calamitosas pera l'art han
sigut aquellas qu'han volgut ressucitar una

(1) Snbslilahlm liparaaU mcdirmila perquè aquí,
•honl se r t b t i » lol. Thtn proilicohida, batejant «b
aquest nom pligit indignes d'ari decoraiín exiranger
que ofenen en sa major part a vislai jr"l bon gust.

art antiga, y las qu'han cregut en la eficacia de las escolas. Exemples: el Renaixement
en son segón periodo, l'imperi, y casi tot el
sigle xix.
Sembla un elogi dir de l'obra d'un pintor
que velazqueja, y á nostre sentir se l i fa la pitjor de las injurias, se'l titlla de plagiari.
També s'ha comprés pels artistas moderns
el valor de la unitat, de l'armonia, de la relació qu'entre si han de tenir els objectes artistichs qu'han de rodejar al home, y la
qu'han de tenir ab ell segons sa condició,
sa professió y son caràcter. Aquesta unitat
satisfà una necessitat del esperit y del bon
gust.
Tothóm sab lo que pert un'obra d'art treta
del medi per cl que va ésser concebuda y
feta. Molt temps las arts plásticas y decorativas varen marxar unidas, formant conjunts
armoniosos; se feu un flach servey al bon
gust el dia que's va fer del quadro y de
la estatua obras apart qu'anavan esgarriadas pel món cercant el seti à propòsit pera
ellas.
Pera fervos càirech de la necessitat Ilógica de l'armonia, imagineuvos per un moment un magnitich saló Lluis XV en el
que hi figura un preciós llit del Renaixement, d'aquells ab columnas salomónicas
y cortinatjes Horejats, dos majestuosos siIlons gótichs, un canapé modern, cadiras imperi, per las parets la románica tapisseria de
Bayeux y un retrato de Goya, y penjant del
sostre una hermosa llàntia d'estil alarb.
L'amo d'aquest dormitori s'hi passeja vestit
ab casquet, bata y sabatilias... Confesséu
que'l conjunt no pot ésser més grotesch ni
més incongruhent.
Imagineuvos l'interior d'una majestuosa
catedral gótica, y al bell mitj del altar major,
d'estil barroch del més contorsiona!, una
magnifica Venus de Milo de blanquissim
marbre, per las parets esplénditstapissos dels
Gobelins del temps de Lluis XIV, y'l tot iluminat per poderosos focos eléctrichs d'arch
voltaich. La desarmonia, el desballestament
del conjunt ens saltarà á la vista, y tot per
haver tret de son natural centre obras de
bellesa perfecta.
S'ha comprés que Ijnterior en que té de
viure un metje, per exemple, ha d'ésser d i ferent ^el que rodeja a un magistrat, à un
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financier, á un artista, y que la casa d un
home de caràcter jovial ha d'ésser diferent
de la que un misántrop habitaría.
S'ha comprés que'l resplandor del art ho
té d'embellir tot, desde las parets que'ns
abrigan als més humils utensilis de servey
quotidià, imitant ab això à la Naturalesa,
qu'escampa delicada bellesa en lo infinitament petit com en lo inmensament gran.
Resumint: La idea de la evolució eterna
del art cap à una perfecció, la impossibilitat
de ressucitar cap art passada, la necessitat
de tenir art propi, constituheixen la rahó
d'ésser y la defensa Ilógica del art modern.
La compren-ió de l'armoma d^ls conjunts, la guerra à la rutina y al industrialisme, la creació d'un istil. l'aplicació del art à
tot, el restabliment de la germanor entre las
arts puras y las aplicadas, la relació intima
entre'l fi y l'objecte, l'adaptació de l'obra al
medi, al clima, al poble, al individuu, constituheixen sa major gloría.
No olvidém, els que imentém fer art pera
Catalunya, que l'art es tant més gran com
més penetra en la essència de las cosas, com
més s'endinza cn l'ànima de la Naturalesa,
y que'l geni d'un poble, d'una generació, es
tant més enlayrat com més amunt arriba en
la comprensió d'aquest gran ideal de suprema hermosura.
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del ofici, ab tot lo intim, que fan seguir; fins
ab llur casa mateixa que després pararán sobre la groga sorra.
La platja, de dos kilómetres d'extensió, fa
dos suaus archs de cara à llevant, quins extrems s'apoyan en las abruptas rocas formant
dos redossos; y en mitj dels dos archs, una
roca grossa, solitaria y negra, quina foscor
dona'l nom à la platja,'s destaca mullant
sa punta en las ayguas com una dent llargaruda tremolant en una geniva anémica y
desembrassada. Es en el redós sud ahont la
tribu de pescadors aixeca sas barracas, à cobert de la humitat del lleveig, deixant las
barcas varadas en el petit é intrincat moll
que forman un centenar de rocas á flor d'aygua.
El Uoch està apartat un hora de Palamós
y de Vilaromans: dos pobles que's tocan sense perdre l'un el seu caràcter industrial modern, y l altre'l de vila de pagès; y a las tardes d'istíu, cap allá á la cayguda del sol,son
contats els que s'hi arriban per estirar las camas, y pendrehi la fresca en senthi assentats
sobre l'arena, gaudint del paisatje y de sa
soietat.

Algunas tardes jo m'ujuntava al oncle
Joan, que feya'l passeig casi cada día, y'l seguía. Sortint de casa, preníam la carretera,
daurada pels raigs del sol que's ponia darrera de Las Gabarras, vorejant els plátanos
SEBASTIA JUNYENT.
que tocats per la llum oblicuament projectavan llargarudas ombras que's trencavan cn
àngul recte al arribar á las casas. A la esR E C O R T S querra s'extenia'l plá de Sant Joan, tot esCAMÍ DE LA FOSCA. quitxat de figuras baixas é infladas, tot vert
de diferents tons separats à quadros cuydado
ELS PESCADORS DE LA ESCALA. sament conreuhats, y qu'arriba fins à l'horitzó ahont s'abrassa dolsament ab la cadena
Quan arriba'l bon temps, y la mar s'ade montanyas, atapahintse d'oliveras y suquieta, y'ls arbres comensan à brotar, arrirers. A la dreta hi jauhen las casas de Vilaban els pescadors de La Escala menant una
romans, totas aplegadas entorn del puig del
dotzena de barcas, fent proa à la Fosca, una
molí enrunat que las corona. Las casas son
platja que trenca com altra» la continuïtat
totas de pagès; alguna qu'altra, ja de consdel roquer que s'extén fins à la frontera destrucció moderna, ostenta balcó de ferro y ce-1
de Sant Feliu de Guixols. Son com una mena
nefas ab un refinament de caracolillos que
d'aurcnetas que fu jen aixis que la Tardor exfan fredat, y de tant en tant se'n troba algutén sa grogor per la terra, y s'apropan aixis
na ahont las eynas de conreuhar els camps
que las plantas comensan à flayrar.
han fet plassa á la' de la industria tapera.
Las barcas arriban enfonzadas finsà l'orla,
De darrera de las tínestras d'aquestas. quan
curullas d'eynas y coronadas de maynada: es
un passa. sent sortir la bravada del suota la familia la que inmigra temporalment;
ro. Els jornalers, encorvats sobre'ls taulells
^ota una llar ambulant, ab tots llurs trastos
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y ab els peus enfonzats en onadas de palias.
aixecan cl cap y guaytan al tranzeunt; després tornan a encorvarse, y's senten altra
volta'ls cops monòtons dels carrachs y de la
ganiveta sobre'l taulell y'l xernch del suro al
ser ferit per la esmolada fulla.
Un cop haviam acabat las casas del p.-Hc.
preniam a la dreta y'ns trobavam a camp
descubert. Cap al nort el pla seguia extenemse. limitat per las montanyas del interior
y las que separan cl mar de la terra. Oc tant
cn tant, entre la verdor del fullàm. s'hi ov iran
un grapat de masias que dormen tranquilament ab la nota clara de las eras al costat dels barris. A esquerra y més baixos,
donchs el camí va fcnl pujada, pis boscos de
pins perfuman l'ambient ab olors de rebinas,
y'l terreno rellisca cubert casi tot de sas fullas lilifoscas color de fusta Y a l'altra banda
pujava també'l bosch per la falda del puig
• del molí que s'ovira á dalt de toi, cubert de
molsa, enrunat, com un recort trisi de tráfech y moviment d'altres temps... A mida
qu'avansavam. la fresca's fcya sentir més.
donchs cl sol anava amagantse més ràpidament darrera un vel de núvols de sanch; y
era al mitj del canti, quan s'iniciava'l descens del terreno conduhint á la platja, que's
comensavan i aspirar las brissas prenvadas
de yodo j olor d'algas quc'l mar ens enviava.
Alguns dias.quan hi anavam. ja liobavam
á moüsén Pau, el rector de Vilaromans, quc'n
venia de retorn. Desde lluny distingiam sa
silueta negra destacanlse del terreno. Y ell
semblava que feya com que no'ns veya fins
que ns haviam de fer pj • Fins allavoras
sens dubte rumiava'ls cumpliments; un- cumpliments sense l'aroma dels de*la gent del
camp ni la distinció deia de la dc mòn. Caminava arrossegant la grossa panxa y sas
pesadas camas, ajudat per un bastó en forma
de T, negre com ell; y darrera de sa pell
groixuda v emboiargada hilluhian uns ullets
oberts com ab un p u n i ò . voltats dc carn que
li queva a sobre en greixosas arrugas.
Era tens dubte per motius de aaiot, acoascllat pel metje i qui eitava aconductat,
que fcya la caminada. Eli no podia trobarhi
res dc bonich ni d agradable en tota aquella
hermosa cacnpinya: coneixia massa'ls i n drets, y quan mirava una masia o un bosch

d'oliveras, no hi veya més que al amo. que 6
no anava a missa ó no era espléndit al cap
de l'anyada, quan passava ab el salpassés i
ruixarli la porta. Un atom de món cn plena"
Naturalesa... Deya unas quantas páranlas
ininteligibles, greixosas; donava la mà sens
apretar, abandonantla; una mà tova, molla
y suhada; y seguia llur cami arrossegant la
panxa, las camas y'l bastó,y guaylant sempre
à terra ab sos ullets petits, satisfet de que
algún pagès l'hagués poguí veure que parlava ab uns senyors...
Sortiam à la platja pel seu bell mitj. ahoot
está cmplassada la solitaria roca, y cap à la
dreta, lluny, à l'altrc extrém del arch, oviravam la tribu de pescadors coronada pel blau
fum dels fogons que tot just pujava d'en terra cn pelitas columnetas. aixamplantse y escampantse mandrosament.
Las barracas formadas ab dos rems encreuhals que sostenen un extrém d'una antena
de la que l'altre s'apoya en terra, y cubería
aqucciu carcanada ab una tela lligada pels
extrems á quatre estacas enclavadas en quadro, s'cxtenian unas al costat de las allras,
acosladetas com fentse un caliu... En aquell
lloch la mar es tranquila: al dcmati plana
com un mirall, conservant horas y horas las
estelas deis barcos, més tari risantse una
mica tocada pel garbi, y blava y remoguda
sense malicia cap à las dotze, quan el vent
ha caygui cap al quadrant de lleveig... Cap
allà á las sis dc la tarde, al istiu, el lleveig va
minvant y llavoias surten las barcas a recullir las xarxas caladas. Els homes sunen de
sas barracas deixant las mantas ahont estavan ajassals, y ficantse de peus a I aygua. h i
empenyen els llaguts: pujan tols cadascú al
seu. y'ls últims que quedan en ierra donan
l'üliima csbranzidd y salían de genolls á la
popa. El laberinte de rocas el salvan al rem.
y un cop fora del petit / j n ' J , aixecan casi á
una las velas, quinas corriólas grioyolan, y.
brandant i banda y banda, semblan un vol
de gabinas qu'han baixat de soble á enfonzar
llur bech en las ayguas .. Quan el vent ha
minvat massa, s'han d'ajudar al rem y desde
terra's senten els trap-iraps acompassats
y lents dels cops qu'aquells donan en els
escálams... Y las velas se van empetitint,
empetitint fins que desapareixen darrera de
SaniEsteve en direcció alas illas Formigas...
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Y las travessas quedan surant en la peti a
rompent, com surarian un jorn alli mateix
las fustas deis baixells esmicolats per En
Lluria...
En terra quedan las donas, que ni s giran
à guaytar la sortida perqué la miran ab els
ulls d'adintre. abocadas á las ollas que bullen sobre tres pedras, voltadas de fum. Y hi
queda la manyada, un verdader formiguer
de petits sers, cad'any més nombrós, que
recull las travesàas que l ayguavol emporiarsen,com enaltre temps els que vejerenpassar
bastiments enemichs per allá devant, arrossegats per la popa y ab llurs banderas
á l'aygua, recullirian las vergas dels enfonzats... Y ells segueixen jugant després per
entre las rocas, netejantlas de petxinas y pellerinas, ó bé armats de Margas canyas à quina punta, á mena de senyera, hi lligan un
drap blanch per atraure'ls pops. . Quina cridòria quan n'cuhen un!...Y ells van creixent,
creixent, coneixentse, intimantse, noys y noyas barrejats; la verdadera creixensa, la
aspiració moderna d'ensenyansa que'ls pobres ja practican.. Y després se fan grans;
la tribu s'aumenta cad'any ab una barraca, y
una nova olla apoyada en tres pedras llensa
fum parlant de pau y de felicitat...Peró d'ensenyansa no'n reben cap; aquells sérs no
existeixen per la societat; ningú'n sab res
d'ells., mes ja se'n ocuparán Ells que creixin ignorantho tot; quan la societat els necessiti, serán gleba de derrotas en baixe'Is que
no son pas els d'En Liuria. No necessitan
per aixó saber llegir ni escriure... Y ells segueixen jugant, mitj nusos, com petits sers
feréstechs; enfonzant llurs carns assoleyadas
en la blavor de las ayguas...
Fa bo d estarhi à la platja quan cl sol ja
es post. El ventitjol refresca; la sorra, fina
com pols. fa on agradable jas, y las onadas sembla que trigan com cansadas à venirshi a desfer en escuma. Quin misteri, quina
ensenyansa! FA blau mascle ronca al Itcnsarse en una onada sobre la sorra: tremola com
en un espasme y hi deixa la escuma; la platja
l'absorbeix amorosa per tots llurs poros; y
després la onada's retira, ab soroll de sospir,
à reposar sobre las algas. Homes, aixó es á
plena llum!
Quan la Tardor s'apropa, y a b c l l a l m a l
temps y'ls dias curt», las banacas sedesfárt,
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las b'arcas tornan á quedar curullas y la tribu
se'n va cap á La Escala, aixecant per última
vegada del any en aquell lloch sas blancas
velas.. A la platja hi quedan tan sols la sorra
negra à trossos, pedras fumadas, retalls de
xarxa y cordas... tot trist, esperant l'hivertl
qu'ho mulli y la propera primavera qu'ho
torni á reanimar... Y ells cad'any tornan...
A voltas no tots; sempre se'n queda algún
allá al poble dormint sota xipressos, peró
sempre'l lloch l'ompla una unió nova, formada potser alli mateix, jugant entre las rocas, cercant pops y petxinas: nova vida que
puja, sens dubte ab sas ilusions y sas esperansas, que per desgracia pocas vegadas
prosperan, y quedan sepultadas y Migadas al
banch del llagut. Quànts somnis de ponts
de barcos, y de bastiments de tres pals, no's
deuhen haver anat enfonzant, enfonzant cad'any més, en aquella sorra tan fina, á la
vora d'aquell mar tan tranquil qu'al demati
sembla de vidre, més tart el garbi'l risa y
cap allá à las dotze's torna blau fort, tocat
pel vent qu'ha caygut cap á Ileveigl...
F. P u j u U Y VALLÉS.
Paris, darrer ¡orn del sigle roig.

SALUTACIÓ (0
COMPANYS :
M'heu dit que uns quants de la primera volada vos haviau ajuntat pera dir: nAqui somlA,
donan' el crit d'arribada d'una generació
nova; y es tan bellament alegre salutar als
que de nou arriban, que jo no me'n sé estar
de cridarvos-joyosament: '(Benvinguts!»
Veniu tots vibrants del re?só dels cants
qu'han bressat vostra infantesa:,vosaltres,
nascuts pera cantar, peró no podent encara,
vos dilaur. au ohint las armonias que corrían
pels ayres de la vostra infantesa, vos penetravàu d'ellas, dallntvos per barrejarhi'l vostre cant: y quan heu sentit la vostra hora heu
alsat la veu. plena encara dels vells ressons,
peró prenyada ja de la cansó nova.
Kntoneula aviat aquesta cansó vostra: no
( l ) Koo i l ' p l iqunt ifer»!! en « rrtlUHa qoe fm
grnjiació tArt y i'alrii» dooá al ,Airoeo Barceonéia
la nil del 3 de' correm.
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tan aviat que no estém del tot segurs de
qu'es ben vostra; peró vull dir que'l món la
espera; perque'l món ne viu de las cansons
que s'entrelligan continuantse, lormantne
una sola d'inlinira. Mes vosaltres, ans d'alsar
el cant propi, miráu fitament el món ab els
vostres joves ulls valents, oblidantvosde tot lo
que no sia vosaltres mateixos y la seva bellesa, com si vosaltres fóssiu els primers homes; y llavoras, alsant els ulls al cel, sentiréu dins vostre moures el cant que contindrà
el passat en el ressons en que s'engendrà, y
l'esdevenir en els qu'esbandirá pelsayres. Y
aixis serà etern; mes vosaltres el cantaróu
lliurement, y per aixó serà vostre.

d'ella posant ben alt el seu anhel, menyspreuhant tol lo que no siga alsaria, y emportànisho tot amunt darrera seu.
Aquest anhel es el que jo llegeixo en la
vostra bandera. Art, entench que voléu dir
qu'enlayraréu els cors vers Deu. Patria, que
pendréu embranzida desde la terra que vos
manté y de la que sou formats; que la estimaréu y defensaréu com cosa vostra, com
condició essencial del vostre ésser; perquè
sens ella vosaltres no seriau vosaltres mateixos, sinó quelcóm desarrelat que volejaria
sens nort per las regions dels llims, sens
trobar la terra ferma que us cal pera pendre
embranzida cap al cel.

Pera que vos ajunti en el cant, heu arborat
una bandera que diu: Art y Patria; aixó es,
escreix del ideal, de la valentia, qu'es lo
que'ns cal átots pera redimirnos del egoisme
mesquí qu'es el corch de la grandesa dels
pobles.
Una cosa es l'egoisme gran dels homes
forts qu'aspiran al continuat enlayrament de
la seva individualitat y que tenen forsa de
sobras per' arrossegar cap amunt ab ella
tot lo qu entorn se troba d enlayrable menyspreuhant lo que no vol seguirlos: aquest es
l'egoisme dels héroes que fan lliurement,
alegrement, el bé d'altri de las sobras del
seu bé: d'aquest egoisme neixen els pobles
grans. Altra cosa es l'egoisme mesquí de la
impotencia, el dels homes que no tenint
prou forsa pera enlayrar^e, esmersan sos febles brassos en mantenir inmóvil el nivell
comú pera que ningú puji més qu'ells: aquest
es l'egosime dels cobarts que fan tristament,
hipòcritament, per por d'una sanció material ó moral petrificada, el seu petit bé individual de lo que procuran restar del bé d'altri, del bé comú: d'aquest egoisme petit n'hi
hà molts pobles esmortuhits.

El sentiment de Patria vos farà forts; el
sentiment artísiich vos farà purs. Aixis vos
veig jo. Veig avansar una generació d'homes
que, perqué serán forts, no coneixeràn l'odi
ni'l sarcasme, sinó que faràn via aterrant
alegrement é indulgentment tot lo que'ls
destorbi, y obrint sens recel els brasos amorosos à tot lo que'ls avinga; y perqué serán
purs se sentiran lliures de las concupiscencias qu'esclavisan, y aixis trobaràn lleugera
tota ascensió.

Redimíunosen vosaltres, que comenséu à
ésser joves. El jove es natuialment generós
de las sevas forsas. no las mesura, se llensa
al seu impuls arrosscgantho tot amunt fins à
sacrificarse en la general embranzida, y, si
molt convé, sab morir cantant alegrement
com à seu l'ideal comú. Per aixó cada joventut qu'avansa es una esperansa pels pobles
corsecats per l'egoisme; més ella ha de t^mer
al perill d'ésser corsecada confosament ab la
massa, si no se sab despendre ayrosament

Ascendir, ascendir, amichs meus! Terra
sou, no la runeguéu; mes espiritualiseula,
feula anar tornant cel. Per l'Art y per la
Patria: Excclsiorl
JOAN MARAGAU..

A PROPÒSIT D E «SIEGFRIED»
Després d'haver llegit un per. un tots els
articles publicats pel senyor Pena. en el
periódich JOVENTUT, referents al Siegfried
de Wagner. no podém menys de fer certas
consideracions sobre'l mateix assumpto. que
sempre es d'actualitat pels amanís de la bona música.
Verdaderament, ab l'entussiasme jovenil
ab que s'ha expressat l'amich Pena, crech jo
que: ó no ha exposat ben bé'ls conceptes
emesos, ó, en cas contrari, ha estat injust;
injustícia no de mala fe, sinó filla del mateix
afany que, com tot bon aficionat, ha degut
experimentar pera'l major èxit de la música
del gran mestre. Entrém. donchs, en materia.
Creu el meu preopinant que pera dar per-
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fecta idea de cóm se deuhen portar las obras
de Wagner, es precis que'l mestre cuydi
compàs per compás la partitura, tal y conforme està indicat per Wagner, atenent fins
als més petits detalls. Y deu ésser tal com
diu, ja que'l mateix Pena s'entreté anoU'ntho; de tal modo, que si allà hont hi ha
marcat un pp (pianissim), cl mestre, ó millor
dit la orquesta, ho fa p (piano), ja's creu que
l'han enganyat, ja l i sembla que li roban els
quartos. Igualment, si allà hont està marcat
^ (piano), els musichs ho fan /"(fort), igual,
etcétera, etc. Entench jo que aquest modo de
fer critica no tan sols no es el verdader, sinó
que tampoch es just. Més que critica, es fer
la estadística d'una obra, puig fins ens arriba quasi á fer saber el número de compassos
que conté la partitura y sa duració.
La critica no deu may portarse à aquest
terreno; y si aixis fos, l'art no tindria rahó
d'existir; perquè si en una obra d'art ens entretinguéssim à ferli la dissecció, creguéu
que no'n quedaria gran cosa. A mi, al menys,
may se m'ha ocorregut que pera jutjar del
mèrit d'una decoració de teatre, m'hi hagi
d'acostar ben á la vora, ans al contrari. Lo
mateix podém dir respecte à música. Las
cosas d'art s'han de sentir y veure à certa
distancia pera que'ns produheixin iot l'efecte. Per més indicacions que hi hagi en una
partitura, mokas vegadas, scparàntnosen,
encara'ns produheix més emoció. Si'l dirigir
una obra fos tan fàcil, cregui'l senyor l'ena
que tots seriam directors, donchs tenint en
compte totas las indicacions de la partitura,
marcant metronómicament el temps à cada
pessa y allà hont diu f (fort) fon, y ahont p
(piano) piano, el director ó'l concertista que
fossin, lluny del efecte que'ns haurian de produhir, ens semblarían máquinas automátichmusicals; en una paraula: en lloch dels moments psicológichs en que tot nostre ser está
baix una frisansa, experimentariam I'aburriment qu'engendra la monotonía. Deu nos en
guarí!
Entrém en un altre ordre de consideracions. Avans demano perdó de lo que vaig a
dir. Potser semblarà una heretgia, peró no'
puch resistir al desitj de dirho.y... allá va:
A^o crech en las indicacions dels autors pera
la inlerprelació de las sevas obras. O si yoJéu:
I . autor d'una obra d'art, es incapás de darli
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sa mellor interpretació. Aném á probarho.
No hem sentit a dir may (salvo rarissimas
excepcions) que'l poeta que fa una poesía, en
siga son millor lector, ó'l que delecti més al
públich.
Recordemnos tots del modo com el malogra! Rafel Calvo llegia aquells famosos
poemas de Campoamor y Núftez de Arce; y
cito aquest actor, perqué es quan estava millor: recitant. Recordém els célebres monólechs d'en Coquelin y en Novelli; y no'n citém d'altres perquè la llista seria interminable. Y veuréu cóm lo qu'he afirmat al pricipi
es cert. Lo mateix se pot dir d'un músich,
que generalment es el pitjor director d'una
obra seva. Aixó'ns ensenya que la perfecció
en aquest món no existeix. perque'I qu'es
bon orador, escriu malament, y viceversa; el
músich genial es mal director, y aixis successivament. Ara bé: si es aixis, ¿cóm podém
donar fe de las indicacions dels compositors,
si com á humans incorren també en equivocacions? El mateix Wagner ens dona una
pila de cosas que no poden ser.
Exemple: en el Trislàn é Isolda, página 51
de la edició de Breitkopf <S: Hürtel, el chor
aquell dels mariners marca Presto; y jo haig
de demostrar que no pot ser. En efecte: els
crits que fan els mariners: Ho-hé, ho-hé, representan las maniobras á bordo d'un barco
de vela. Perqué tots fassin l'esforsal mateix
temps, s'acompanyan del típich Ho-hé.
Donchs es precís no haver estat may en cap
barco de vela pera fer las maniobras en un
temps tan precipitat com exigeix Wagner;
puig per gent que hi hagi à bordo pera tirar,
com que's fan maniobras molt sovint, ab pocas maniobras com aquesta aviat els mariners patirian del pit.
Altre exemple'l trobém en la obertura dels
Mestres Cantors, que comensa ab el tema de
la bandera dels gremis, quan triomfalment
saluda al poble. Com tots sabém, una
bandera gremial pesa molt. y no es possible manejaria com si fos un bastó; per lo
tant, en el temps en qu'està marcat en la
partitura, mollo-molto, trobém que no l i es
possible al abanderat saludar ab ritme ala
gent, puig l'esmentat temps es. en mon concepte, massa ràpit. Aquesta observació particular meva l'he feta varias vegadas devant
d'alguns mestres, y solzament en Crickboom
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ferencia quan s'ha encarregat de la direcció
es el que ho ha portal á la práctica, tenint
molt mes éxit dita obra portada aixis, que de / - i fValkyria en Mascheroni. puig á m é s
no pas ab el sistema dels altres mestres; dei- de tenir talent, té tot l'entu.isiasme y la emxant apart que també sa execució ha sigut,
penta que sa joventut li dona. Fins la orquesal meu entendre, mós perfecta.
ta sembla un'ahra, ja que, exceptuant la canSi, com diu un proverbi castellà, para só de la Primavera en sa primera part, que.
muestra baila un bólón, jo per poch que bus- la porta massa lenta, y encara creyém que
qués podría donar tota una botonadura-, peró per deficiencias del artista encarregat de canno es aquest el meu objecte. El meu objecte taria, per lo demés, tot va com una seda. Y
es: que la interpretació d'una obra ha d'anar ja que parlo de tal cansó, vull que consti
sempre à gust del director. Ja sé que se'm qu'en mon concepte la melodia aquella no la
dirà que hi hà directors que no tenen prou crech original de Wagner. puig per son catalent pera semblant cosa. Ab aquests no rácter y fins per sa cadencia no va lligada al
m'hi fico. Parlo tan sols dels que tenen con- resto de l'acció, ans la trobo sobreposada (en
ciencia y honradesa artísticas. V ja qu'en sa primera pari, s'entén). Sembla d'algún
aquest terreno'm coloco, haig de fer constar autor italià d'aquests que fan romanzas de
que (salvo alguns petits detalls) com à tal saló.
director tinch a n'en Mertens. puig si d'algún
Com no pretench", al fer aquestas observadefecte ha peca-, es de no tenir trenta ó qua- cions (illas del meu bon desitj, entrar en cap
ranta anys de menos, que com á concixe la
polémica artística, dono aquí fi à aquestas
partitura y à duria ab tota serietat, vaya si
divagacions, pregant al amich Pena que no
ho ha fet! Lo que té que l'home s troba ve- . vegi en ellas cap classe d'ironia y sí sols els
llel. y algunas vegadas se li cansa'l bras; y honrats propòsits que m'han portat à parlar
d'aqui que pequessin algunas escenas de lán- de materia tan agradable per mi com es la
guidas y monótonas
música en general, y en particular la del may
Ciar está que tots hi hem trobat molta d i - prou ponderat colós Wagner.
LLORENS SAMPERA.

BONS-DIAS
Tolhòm al neixe plora,
perqué la gloria pel desterro deix»

y agosarada escolta
d'un eco sobrehumá la veu plahenta.

jr i sos germans anjrora.
los àngels del Senyor, al punt de neixe.

Ella recorda encara
lo só d'aquella veu, tota tendresa;

/ore,'l plahé'l convida,
lo cor l'enganjra y la ilosió l'encanta;

y, al reconeixe al Pare.
viure allunyada del payral li pesa..'.

per un instant oblida
la mare-patría y lo desterro canta.

Y doncbi ¿qu'es la existencia'...
Un d(a sense llum d'un'altra vida,

Mes, c o m ' l temp* y corra
la sancb per dins las venal més pausada

d'aquella hont va la essència
de tota flor, al desfullars' marcida.

lo desengany esborra
l'aureola del passat d'una alenada,

Y es per ço qu'en ta diada
no sí'ls bons-dias cóm donarte tinga:

y l'ànima altra vo'ta
per fl las alas desplegar intenta.

•i i l'avba ó de vesprada,
si pel pa-ssai ó bé pel temps que vinga.

F. UBACR Y VINVETA.
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NOTAS D'ART
SALÓ P A R É S
XVIII EXPOSICIÓ EXTRAORDINARIA.
Estavam tots un xich impacients y neguitosos. En Parés eos havia promès iluminar
el saló pera nosaltres sols, y reunits en el
despatx l'esperavam. Y no's pensin: qui més
qui menos, jo crech que tots nosaltres ja'ls
haviam vist els quadros exposats; peró'l desitj de fer comparacions, ó de fruhir lo que
se'n diu una inauguració, ens havia fet ser
excesivament puntuals, ja que'l nostre amich,
y amo del establiment, no compareixia.
Per fi va arribar,y va comensar la comedia.
Tot foren queixas: que ja eran aprop de las
vuyt, que feya un'hora qu'estavam esperant
qu'encenguessin... Alashoras en Parés, com
un capità general, va comensar'á dar ordres,
tot posantse á la porta del saló, ab la mà al
cancell, sense deixarnos passar.
El saló, que desde'l despatx se veya com
una taca fosca, va comensar à áclarirse, y al
cap de pochs segons, tots, com papallonas
atretas per la llum, estavam agombolatsà la
porta.
Un cop á dins, vàrem fer lo que's fa sempre: donar la volta al saló. Qualsevol podria
pensarse qu'ho fem per veure'l conjunt; peró
res d'aixó. Es que cada artista busca'l seu
quadro ab més ó menos dissimulo. Després,
quan tots l'han vist y'ls hi ha semblat qu'es
millor que'ls altres, se van formant grupos,
y comensan las discusions en veu baixa. Per
regla general, l'última exposició es sempre
la més dolenta, lo mateix aqui. que à Paris,
que à tot arreu. No sé per qué.
Al romprcs el foch. sol pagar el palo algún
artista dels qu'encara tenen la sort d'ésser
discutits, es à dir, dels qu'encara no tenen el
diploma de palúm Y'l dimecres de la setmana passada vàrem comensar per en Pichot.
El seu quadro gran de Cadaqués donà lloch
á molta polémica. Els uns qu era dolent, els
altres que tenia grans qualitats, essent d'admirar en mon concepte aquella mar tan blava y transparent, ab la poesia que li dona
aquell grupo de xlprés, y tot el conjunt, que
té molt caràcter decoratiu.
No va pas.-ar lo mateix ab l'altre quadro
d'aquest artista, SarJjna. que a més de trobarlo tothom dolent, malas veus deyan qu'e-
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ra una desgraciada imitació d'un pintor francés... Simón... (no recordo bé'l nom ab la
poca memoria que tinch).
Las discusions varen creixe, y casi no va
quedar un quadro sencer. Recordo que va ser
objecte de mokas alabansas un paisatje colocat una mica massa alt, al·costat d'un gran
quadro d'en Vancells; una pintura hermosa,
d'una entonació calenta,, evocant quelcom
els paisatjes antichs. Aquell pla daurat pel
sol, ab aquella nuvolada d una execució ferma y resolta, va agradar molt.
També vaig sentir cóm alabavan un retiato de senyora pintat per en Sardà. Deyan
que tenia condicions, y trossos molt ben pintats.
Peró ahont hi va haver crits, y fins alguna
paraula massa forta, va ser devant d'un dels
quadros d'en Jimeno, aquell cap qu'està colocat sobre la Sardana d'en Pichot. Aquella
execució un xich brutal ó barroera, pochs se
la podian empassar, per molt que'ls que la
defensavan fessin veure las qualitats y las finesas de color. Tot va ser inútil: l'éxit va
quedar indecís. Peró ja es molt ser discutit,
y jo crech que l'autor deu animarse y pintar
quadros que quedin més resolts, donchs pot
arribar à produhir quelcóm que debó's fassi
admirar.
De tots els altres, particularment dels mestres, poca cosa vaig sentirne dir. De sorpresas deyan que no n'hi havia cap. fent excepció d'aquell interessant paisaijed'en Graner,
pintura sólida y d'una gran sobrietat, ab la
que l'artista ha donat un gran pas en la seva
carrera, fugint dels truchs y'ls efectes de relumbrón à qne'ns tenia acostumats. En aquest
quadro'l veyém buscant el natural ab molta
ingenuïtat y senzillesa. Jo crech que no li
donanam cap mal consell dihentli que continués per aquest cami. Y fins m'atreveixo á
dirli que no hi hà necessitat de pintar telas
tan grans volent Jer art pels artistas. Lo mateix el veuriam en telas més petitas. Aixó no
vol dir qu'algunas vegadas no's trobin
assumptos que semblin demanar un quadro
gran; peró qué pochs! Y si ho analisessim
bé, no sent una pintura decorativa. ;quina
necessitat hi hà de gastar tanta tela? ¿Tal volta es qu'en Graner vol encara espalarrar al
públich?
JOAN BRUI I -
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TEATRES
EL LLOP-PASTOR.—L'ALIGOT.—POR!

Marquina a uns- y altres tan incults, té de
parlar en Murisech com un Schopenhauer
barato, y tenen de quedar convensuts y encisats la Malena y l'Andreu com uns papa-natas vulgars? ¿Per qué la Malena, de qui solzament sabém que té molta por del pare, ha
de fugir tan tranquilament, y tan tranquilament ha de renunciarhi l'Andreu, y tan tranquilament ha d'escanyar à aquest en Tomasó en lloch de corre darrera'ls altres?

Si, com resan els cartells, E l llop-paslor
del senyor Marquina no fos més que un senzill poemet dramàtich, ab quatre paraulas
estariam llestos. Qu'es l'obra d'un principiant que s'ha equivocat, que'ls tipos no tenen consistencia, que l'acció languideja al
principi y's precipita al final sense Ilógica
correlació de fets ni de sentiments, y en f i ,
Tot aixó, y altres detalls, fan riure. Potser
qu'es confosa, falsa y arxi-convencional: dit en l'obra hi han símbols amagats que no hem
aixó, estaria dit tot.
sabut veure ni'l públich tampoch. Si es aixis,
Peró'l cas es que baix aquell modest sub- sols podém dir que no es lo mateix fer obras
títol s'hi amagan pretensions mds trascenden- dramáticas pera interessarnos que ferias pera
t a l . La obreta vol entrar de ple en lo que que juguém à pupul; que no n'hi há prou ab
se'n diu avuy teatre d'ideas. L'autor, preocu- saber qu'existeix un senyor que's diu Ibsen
pantse d'un problema moral, tracta de fer que fa dramas d'ideas, sinó que se l'ha de
pensar al públich, tracta d'infiltrarli doctri- compendre bé avans d'imitarlo; y en f i , que
nas saludables en oberta oposició á principis sols es permés elevarse ¡1 las altas concepcions morals d qui per medi del estudi y de
rutinariament acceptats.
Baix aquest aspecte, l'obra d'en Marquina la reflexió las veu claras y precisas en tota sa
té més importancia y es més censurable, per- trascendencia, y sois es permés concretarlas
què uneix, a una gran despreocupació artís- en formas artísticas á qui senti y comprentica, una perniciosa trascendencia moral. Y gui la vida en tota sa plenitut y en tota sa
dihém qu'es perniciosa, perquè sentiments bellesa.
tan purs- y elevats com la llibertat y la
germanor que sembla preocupan al pensador, son posats en ridícul pel poeta al intentar cantarlos. Ab el filosop novell podríam
ser indulgents y no demanarli ideas novas,
puig al fi y al cap sempre resulta lloable
oposar al egoisme del individuu y al artifici
social un ideal de solidaritat é independencia.
Mes ab l'artista no podém ser indulgents,
perquè si bé es veritat qu'aquest pot, compenetrantse ab el pensador, elevarse a las
regions més puras del art concretant l'abstracció filosófica en símbols y creant tipos
humans que siguin expressió d'ideas generosas, també ho es que pol desacreditar al
pensador y posarlo en ridícul al posarshi ell
mateix.
Confessém que no las veyém prou claras
las ideas d'en Marquina. Peró si en Tomasó
vol personificar l'home egoista que trevalla
per forsa, ¿no fa riure que renegui del trevall
y délas eynas cantant? {Per qué'l llop-pastor
á qui'ls homes apedregan y'ls llops llepan,
apóstol de llibertat y de veritat, té d'esperar
á la Malena amagat y boca-terrosa com un
senzill fascinerós> ¿Per qué, si'ns pinta en

En L'Aligol, opereta en un acte. lletra de
E. Capdevila y música de E. Morera, hi surten una pila de tipos que no serveixen pera
res com no sigui pera dir tonterías, y una serie d'escenas inútils se succeheixen per'arribar á que Rosa sorprengui al seu marit fent
l'amor á un'altra: tot seguit.escena curta de
gelós en que Rosa confessa que l'estima
molt, lo qual no es obstacle pera que moments després escolti ab complasccncia las
declaracions d'un altre. A son torn el marit
els sorprèn, 1 altre la defensa y... la mata.
Comensa á ser enervant aixó de que hi
tingui d'haver sempre una víctima propiciatoria. Y lo més bo del cas es que casi may
reb el que té més culpa, de manera tal, que'ls
aficionats à endevinar el desenlias sempre
s'emportan xasco. A n'aquest pas ja estém
veyent que'l millor dia'ns surt un autor revolucionari que,pera matar a algú que ningú
s'ho pensi, matará al apuntador, com diu
que feyan anys enrera al Odeón.
Quan l'autor té ideas propias y las presenta espontàniament, no la busca una solució
extravagant, puig.que la natural, naturalment s'imposa.
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Y no ho iraciém mis en serio, perqué
obras aixis no s"ho mereixen.
A Novetats s'ha estrenat un quadret dra
mátich. Por.', original de nostre estimat
amich y colaborador en ' Modest Urgell.
Aquesta circunstancia'ns priva de fer un elogi tan complert de l'obra com voldnam.
Els lectors de JOVENTUT, que podrán llegiria íntegrament, sens dubte ab més imparcialitat el fardn. Per nostra part, sols dirém
que'ns agrada per la veritat y'l sentiment ab
que l'Urgell presenta'ls diferents tipos, y per
la naturalitat y senzillesa ab que'ls mou envers una idea ben definida.
L'Urgell tracta de sugestionarnos fentnos
sentir la impressió de la por, y pera lograrho
pinta tipos ben diferents, tots molt humans,
que influhits pel medi ambient y per altras
circunstancias, senten cada hú á sa manera
la per. La veritat en els tipos, la verosimilitut en els fets y accidents, y'l llenguatje apropiadissim que aquells parlan, fan que logri
l'autor l'objecte que's proposava.

compendre ben bé la distinció tan subtil
que's desprèn de l'última frase d'en Santiago: «Cal confessarho: encara'ns domina la
Tradició!!» Es á dir, dé la' manera com la
tradició influheix per modo tan diferent en
temperaments diversos.
L'altra objecció qu'han fet, avuy á l'Urgell y altras vegadas á distingits artistas, no
es més que una vulgaritat. «¿Per qué's posa
á escriure vostè que sab tant de pintar?» Es
ciar que'l saber pintar no implica que s'hagi
de saber escriure; peró que una cosa sigui
obstacle a l'altra no ho acabém d'entendre.
Al cap y á la f i . qui sent l'art pintant també
pot sentirlo escríbint, y puig hi hà la primera materia, es fácil dominar las diferentas
formas d'expressió. Lo que ja no es tan fácil
es, per exemple, que qui sab fer llonguets
sàpiga també fer art. En aquest cas si qu'es
probable que'l baf del forn y la flayra de la
farina mullada fassin malbé'l paladar y atrofihin tot bon gus't literari. Se'n han dat molts
cassos.
•

Y no diríam res més, si no s'haguessin fet
dugas objeccions á l'Urgell que no'ns convencen. ICsla primera, que'l pintor s'expressa,
pera parlar ab gent senzilla,en termes massa
literaris. Creyém que no es justa la objecció.
En primer lloch,s'ha de tenir en compte que
tota la seva relació la fa en moments d'excitació nirviosa, d'alucinació mental, y clar está qu'en tais circunstancias lo llógich es que
parli espontàniament, com deu parlar un artista ilustrat. Si tingués la serenitat necessària pera buscar els termes vulgars, no compendriam el seu estat d'anim. Santiago parla perquè té necessitat de parlar, y en tal
moment casi bé no sab ab qui parla. En segón lloch.si en Santiago parla com un poeta
refinat, es perquè l'Urgell tracta d'explicarnos el cóm y per qué de la por que senten
individuus ben diferents per educació, per
costums y per ideas. Y aixis, pera que'ns
produheixin tot l'efecte, efecte de contrast,
aquellas dos menas de por (la d'en Santiago
por més imaginativa, produhida perrecorts
y per obsessió en un esperit lliure, y la por
dels altres, por de superstició momentàniament excitada per petits fets concrets^ es
necessari que'ns la expressi també de diferenta manera y armónicament ab el temperament de cada hú. Sois aixis arribarém á

. La execució y presentació escénica molt
encertadas. El senyor Borràs (E.) tingué moments de verdadera inspiració, donant al t i po del pintor forsa interés y relleu. Se veu
qu'ha comprés el personatje, y'l detalla ab
carinyo. Els demés arrodoniren el quadro ab
molta discreció, contribuhint á obtenir l'efecte que's proposava l'autor.
EMILI TINTORER.

Si nostres propòsits respecte del "Teatre
Líric Català» fossin els que alguns maliciosament suposavan, la ocasió hauria arribat
de despatxarnos à nostre gust criticant y tronant contra'ls darrers engendros que allí
s'han estrenat. Peró hem de repetir un'altra
vegada que ningú sent més que nosaltres
tot lo qu'está succehint, qu'encara que previst desde un principi, no podiam imaginar
qu'arribés à un extrém tan deplorable, per
manera que l'únich recurs que'ns queda, no
volent faltar á la veritat, es tirarhi un vel d i hent en quatre mots lo que's prestaria à invertirhi molta lletra menuda.
L u Jarreras produccions han sigut altres
tants fracassos, en los que hi ha contribuhit
notablement la part musical. Ni una pàgina
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inspirada, ni un . número acceptable; escrit
tot de correguda, sense fixarse en lo que's
feya ni en el llibre de qual ilustració s tractava. Es dolorós'halerho de dir, peró es la
veritat, y nostre modo de pensar ha sigut
confirmat pel públich de manera ben eloqüent. No voldm citar noms ni senyalar erros,
perqué aniriam massa lluny. Callém y deploremho de veras, tot esperant la nova obra
dels autors de L'alegria que passa, que quan
aquestas ratllas surtin haurà sigut pera la
empresa del Tivoli la taula de salvació ó
l'ultim inútil cartutxo en defensa d'un Teatre
qu'està enrunantse l'endemà de nascut.

LA PORQUEYROLA
L a porqueyrola tota s'ensuma
posantse essència de pitxolf,
y dú sabalas com no acostuma
y un vol de randas ai faldellf.

Pensantse encara qu'rsclops tragina
passa pels marges arreu arreu,
y s'hi esgardissa la-randa fina
y ra enfanganlshi que no s'ho creu.

Quan s'en adona, plora que plora
ab la faldilla y'l peu tot xop...
Anéu, dieuli que de senyora
«e'n »e de mena, no de retop I

A. BORI v FONT'ESTX.

NOVAS
El darrer diumenge, en celebrado d'haversc ja cumplert un any de la fundació d'aquest
periódich, el personal de la Redacció t Imprenta del mateix ens reunirem al voltant
d'una gran taula en festa intima, regnant la
más hermosa germanor y la expansió més
agradable, y posantse de manifest l'entussiasme que tots hi aportém en aquesta tasca
de fer que'l Catalanisme siga, ensemps que
una causa de justicia, una de las manifestacions més lliberals y avansadas dels nostres
temps.
JOVENTUT, després d'aqueixa festa, creu
sentirse més rejovenida encara, y més disposta à lluytar per la llibertat d'ideas, y'l
progrés y la cultura de Catalunya.
«Notable va ser la conferencia donada fa
pocas nits pel senyor Vendrell al «Ateneo
.Barcelonés».
El conferenciant sentá que avuy es ben
manifesta, y ho será més en lo successiu, la
forsa destructora de la Revolució Francesa,
com també sa forsa constructiva.^en cl sentit
de disoldre las entiláis antigás. Iglesia y Estat, y de crear l'home nou y la Ciutat futura.
Digné que la Iglesia decáu al ensemps
qu'aumcnta l'esperit laich de fraternitat, per
el que entoném que s'ha de trobar la justicia
sense buscar compensacions en una vida futura hipotética.
Caminém dretameni à una revolució moral, que ha comensal ja ab el despertament
de la vida interior de cada home, elevat aixis á la unitat activa moral No hi hà oposició entre ánima y cos, aqueixa dualitat somniada. El móvil dels actes ha d'ésscr acrecentameni de vida: res de trabas ni sugeslions. Y aquesta moral, gens apriorisiica,
fará que'ls homes siguin no lliure pensadors,
sinó lliure-actors, y que torni à pujar la sava
del món enfonzada endins de la Naturalesa
pel fret de religions y supersticions de mort
que han embojit al home.
Afirmà qu'es l'esperit de Vida'l que informa las obras dels artistas y pensadors moderns; que ja no hi valen revelacions ni con.ceptualismes, y que la Ciencia s'erigeix en
organisadora de la. Societat trobant aixis la
seva verdadera funció moral, compenetrantse ab el poble, à fi d'esculpturar fins cn l'home més ínfim Ja imatje joyosa, serena y feconda d'una vida.
L'ideal moral s'ha de representar per medi de quadros y retratos, no per Margas Mistas de devers qu'envileixcn la voluntat. Siguém més nosaltres mateixos, y projectém y
acordém la nostra vida ab la vida contínuament activa de totas las cosas. Afegi que
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Picquart es la representació del home nou, y Zola del artista modern, com Fransa es representativa de l acció moral moderna.
Digué finalment que acabat el prestigi de
las quimeras celestials y infernals, la Revolució Francesa, continuada per l'acció moral,
restituheix en l'home la felicitat, proclamant
la robusta dignitat y joya de la Vida.
El senyor Vendrell fou escoltat ab gran
fruhició pel numerós y selecte auditori, y
aplaudit y felicitat.ab entussiasme.
I n altra conferencia , donada també al
Ateneu per don Pompeyo Marti sobre la «Telegrafia sense fils», tingué importancia. El
conferenciant ressenyà'ls experiments realisats en diferents paissos y épocas, fins arribar al invent d'en Marconi, quin aparell va
descriure minuciosament.
Digué que 1 invent d'en Marconi' no pol
ésser aplicat pera la transmisió à grans distancias, y exposà varis medis encaminats à
vence las dificultats que dit aparato ofereix
encara, fent alguns experiments pràctichs ab
un model de gabinet.
lla entrat à formar part d'aquesta Redacció
nostre amich el reputat escriptor Antón Bus
quets y Punset.
L'«Associació de la Prempsa» celebrà'l dia
13 del actual, en el Saló de Cent, una sessió
necrológica à la memoria d'en Víctor Balaguer, llegint els senyors Oliva Bridgman y
lomas Estruch trevalls en honor d'aquell
poeta, que foren aplaudits per la concurrencia, yclohentse la vetllada ab un parlament
del president senyor Sendra y Puig. que aixis mateix escoltà aplausos.
Assistiren à la vetllada representacions de
las autoritats.
•
Segons avis que'ns comunicà l'Administració de las obras de Pérez Galdós, avuy
deu posarse a la venda per tota Espanya sa
darrera obra AT/ec/rj. que tantéxit obtingué
al Espanyol de Madrid, v tanta sensació va
produhir.
En Francisco Flos y Calcat, director del
Colegí de Sant Jordi, ha publicat un Breu
resum de h Historia de Caljlunya, óbrela
molt útil pera las tendrás inteligencias deis
novs, que després, ab senzillas explicacions
deís mestres, poden empendre profilosament
esrudis de major importancia.
S'ha publicat ei quadern 9 de l'obra Mala ialesy documentos de Arle español, que dirigeix el senyor Mira Leroy.
TConté aquest quadern notables reproduc-
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cions de sepulcres existents al monastir de
Santas Creus, capitells de Santa María de la
Almudena y de la iglesia de Aguilar del
Campóo (Madrid), vistas del interior del
chor de la catedral de Palma de Mallorca,
arcas y ferreteria artística, y relleus enviats
pels pensionáis en la Real Academia Espanyola de Roma.
Novament ha sigut multat nostre estimat
company La Comarca de Lleyda pel governador civil d'aquella provincia.
A proposta de nostre amich el regidor del
Ajuntament de Sarrià en Joseph Mumbrú,
dita corporació ha acordat inscriures com adjunt protector dels Jochs Florals.
No son aquests els únichs actes qu'en bé
del Catalanisme ha realisat en Mumbrú, á
qui encoratjém pera que perseveri en sa lloable tasca.
A la Rambla del Centre, en un confortable
local, s'ha inaugurat el Salón teatro Moderno, ahont s'hi donan representacions diver-i
tidas y interessants de putxinel·lis.
L'espectacle's recomana per la propietat y
bon gust en el decorat y trajos que vesteixen
els actors de fusta. Produheixen també moll
bon efecte las v¿us claras y ben entonadas,
tan diferentas de las produhidas per las clássicas llcngOetas à que (ins ara estavam acostumats. Se mouhen ab desembrás. y cantan
y bailan ab desinvoltura.
També -'ha inaugurat, al carrer de las
Corts Catalanas, el "Palau de la Musió»,
ahont, ademés de un cinematògraf en el que
s'ofereixen diferentas vistas ab notable clárela!, >'c donan sessions de raig X. projeccions
de microscopi, y algún altre espectacle fantasmagórich regularment presentats.
A Celrà iGirona) ha mon nostre amich el
jove é ilustrat catalanista Alfons Alsina y
Pujol, que tant de bé havia fet á la nostra
causa ab sa propaganda incessant.
Els catalanistas gironins han perdut un de
sos més valiosos elements, donchs I'Alsina
era un cor noble y un batallador convensut é
ii)faiigable. Descansi en pau.
Es molt digna de lloansa la exposició de
quadros antichs que durant aquest mes ic
oberta en son local, Boters, 6, 1.", ei Circuí
Artistich de Sant Lluch.
Aquí hont desgraciadament no tenim organisat nostre museu, son altament beneficiosas pera l'Art aquestas exhibicions d'obras mestras.
Hi há Goyas. Grecos, un Viladoroat. un
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Guido Reni (?), junt ab algunas taulas gótisCaS¿u^tenïci1tiatitnS, y algUnS ^
/ dubt0"
Valdria la pena de que l'Ajuntament tractés d'adquirir algunas de ditas obras, que
fancaradevolerfugircapalextranger.-S.J.

Modest Urgell titulada Por! ab tant
d'éxit estrenada á Novetats el día 15
del corrent,
Per aquest motiu el present número-s
ab d i t Suplement

—
• Aquest número va acompanyat d'un
magnífich Suplement artístich-literari, de setze planas, paper superior, en
que doném íntegra, é ilustrada' pel
mateix autor, la darrera obra d'en

y'ls folletins, á 50 cèntims de pesseta; peró aqueix aument de preu no
tindrá cap relació ab ela suscriptors,
q"e rebrán el Suplement gratis, com
de costum.
m e i Giró, impressor. — c « m r y a i e n c i a , 311.
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