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QÜESTIONS CAPDALS
F'ondas qüestions agitan avuy la humanitat entera. Per motiu d'ellas, institucions
seculars amenassan derrumbarse; formas y
sistemas dorganisació social cedeixen el pas
á novas formas y sistemas més adequats à
las actuals concepcions del dret; creencias y
respectes que semblavan formar part del
substratum humà, s'esvaneixen emportadas
pels vents de fronda; y tot indica qu'estém
en un període de potentissimas energías, en
un període verdaderament creador, del qual
ne surtirán més fortas y ab més ampla y generosa vida las societats humanas.
Y entre aqueixas qüestions qu-al món agitan n'hi ha dugas que poden ésser anomenadas capdals y vitalissimas, puig que son con-
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formes á la lley de la evolució de la vida Va
la vida en la naturalesa, y passa lo mateix en
las societats humanas, de lo confós à lo distint, del estat d"esiructura homogènia al estat
d'estructura heterogènia, de l'agrupació indiferenciada á una cada vegada més perfecta
individuació. Y adaptadas á tal lley d'evolució van abdugas qüestions, que de sobras
compendràn nostres lectors que son l'autonomista y l'anomenada social, ja que una
y altra, encara que per camins diferents,
van á una més perfecta individuació del home, á una cada vegada més marcada diferenciació d e f s é r humà, puig que procuran el
major desenrotllo de la personalitat humana.
Per aixó, perqué son conformes á la evolució de la vida, abdugas qüestions favoreixen l'imperi de la llibertat en tolas las manifestacions y en tots els ordres de la vida, perqué la llibertat es condició necessària pera'l
desenrotllo y pera la existencia de tots els
sers. Y per aixó també revesteixen el caràcter
d'universalitat que tenen; per l'una y per l'altra's lluyta á tot arreu del món, ja per
medi de propaganda pacifica, la lluyta de las
ideas, ¡a ab forma irada y cruenta y ab un
heroisme que servirá d'exemple menires h*
hagi memoria d'homes en la terra. Y s obser
va'l fel de que las reivindicacions revplucionarias en els dos ordres d'ideas .jiitrininan
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una organisació de resistencia análoga en els tant la llibertat dels ciutadans com la lliberpossehidors del poder y de la riquesa socials; xtat dels pobles, serán sense realisació comenfront de las aspiracions socialistas, el ca- plerta, deixaran de tenir existencia verdadera
. pital s'organisa en grans sindicats, en Irusls, en tant que persisteixi l'actual organisació
agabelladors de la riquesa; enfront de l'aspi- social. Que aquesta es injusta no hi hà ni que
ració dels pobles à la seva independencia, á dirho: els més, sacrifican tota la seva exisla seva llibertat, els governants erigeixen tencia al plaher y á la existencia dels menos.
l'imperialisme, agabellador del poder públich Y ademés d'injusta es incompatible ab la
dels grupos humans. L'acció en els dos or- llibertat: no pot ésser verdaderament lliure
dres d'ideas determina la mateixa reacció; qui visqui en estat de dependencia económila integral expansió de la personalitat queia ca, y en aqueix estat de dependencia viuhen
protesta formula, troba l'obstacle del agabe- els més dels homes que poblan la terra.
llamen'., de la concentració en pocas mans de ¿Cóm pot imperar la llibertat ab la opresió
las energías socials.
que determina la difícil satisfacció de las
més indispensables necessitats de la exisNo es tilla la qüestió autonomista d'intencia?
fluencias atávicas, ni obeheix á sugestions
chauvinisles ó patrioteras que no enquadran
No ha cristallisat avuy encara la organisaavuy ab el sentit universal.. L'autonomia, ció futura de la societat, ni'ls seus propaganfilosófica ó políticament, es una condició distas están encara en condicions de deternecessària d'existencia. Sens ella, la vida minaria aqueixa organisació; peró cada dia
dels pobles y dels ciutadans sería migrada y creix l'anhel de cercaria, anhel tan poderós
raquítica. Ab ella's reconeix el dret inmanent qu'absorbeix gran part de las energías revoque tenen tots els organismes, tant els indi- lucionarias. Aixó explica que à l'hora present
viduals com els colectius. á la més complerta no's dongui á las lluytas políticas l'interés
llibertat pera son desenrotllo y la seva armó- que s'hi donava en tot el passat sigle, y que
nica y complerta evolució, y à regirse, per lo allí hont encara's lluyta per la llibertat y per
tant, y a governarse en us de sa Uibérrima las institucions democráticas, caracterisi á
voluntat. Ab ella's favoreix la integral expan- las lluytas una orientació marcadament sosió de la personalitat humana, puig que cial que las diferencia de las d'altras épocas.
afirma la llibertat individual y la fonamenta
Cego será qui tot aixó no vegi. Cego será
ab la llibertat dels grupos ó colectivitats per
qui s'empenyi en mantenir els motllos acl'home creats en sa vida de relació'; sense
tuals. El camí es comensat. Ni hi haurà res
l'autonomia en totas sas modalitats,seríanun
que pugui impedir que'ls grupos humans
mito'ls drets individuals, que desapareixerían
visquin la vida que'ls hi es propia y despledevant de la prepotencia absorbent del Estat.
guin las sevas energías amparats pel dret y
Y si tot aixó no fos, faria digne de lloansa
per la llibertat, ni hi haurà res tampoch que
l'autonomía'l fet de que ab ella's cohonesta
pugui impedir la transformació de la organila iniquitat comesa en l'aubada de la edat
sació social en un'altra en que tots els homoderna, quan la monarquia,erigida en mesmes, sigui la que's vulgui la seva condició,
tressa y senyora de tòtas las forsas socials,
siguin las que's vulguin las sevas creencias,
va pretendre constituhir grans y uniformadas
y procedeixin d'hont procedeixin, puguin
nacionalitats, atropellant, per'aixó fer, els
gosar de las bellesas de la naturalesa y dels
drets y las llibertats dels pobles, qu'oposavan
bens de la terra, espandint el seu cor en
una barrera poderosa á las arbitrarietats de
ansias d'amor infinit envers tots els altres
son absolutisme.
homes, y nodrint la seva inteligencia ab las
conquistas de la Ciencia y ab las bellesas ineDiguem, ab tot, que no basta l'autonomia fables del Art, qu'han de convertir aquesta
pera l'absolut imperi de la llibertat, pera l'a- Terra, marastra, fins ara, de la major part
cabat desenrotllo de la personalitat huma- dels homes, en un verdader paradís ahont hi
¿a. Apart condicions políticas, per nosaltres regnin per sempre la Justicia,'1 Bé y la L i i d'importància considerabilissima, essencials b»rtat.
al nostre entendre, es necessari convenir que
tant els drets individuals com els colectius,
FRANCISCO PI Y SUÑER.

/

JOVENTUT

XURRIACAS
A l benvolgut amich Lluís Via.
El vostre article titulat Latiguillos m'ha
sugerit una serie de consideracions que, espero de vostra may desmentida amabilitat,
me permeteréu exposar.
Fora possible, peró massa llarch pera un
article, demostrar que'l gran art, l'art enlayrador qu'aixeca l'home molt per demunt de
las vulgaritats de la vida, ha florit sempre en
pobles qu'han tingut ideals, qu'han sentit
fondament passions intensas, qu'han aspirat
à quelcóm de gran, segurs de que tenían de
realisarho, y al revés, que l'art ha decaygut
fins à anularse, sempre y quan un poble s'ha
cregut satisfet ó s'ha resignat à ésser vensut
y eclipsat, contentantse ab la satisfacció de
las necessitats fisiológicas.
No es ben bé l'artista qui arrastra a un poble: es aquest que l'empeny cap amunt y li
exigeix que'l representi. D'artistas en embrió
n'hi ha á tot arreu, peró faltan moltas vegadas las circunstancias propicias que'ls obligan á donarse á llum. Darrera dels grans
homes que'ns semblan directors de la humanitat, si escoltéssim bé, hi sentiriam una cridòria inmensa que'ls proclama capdills, perquè en son poderós cervell hi sent la multitut
la forsa pera realisar sa aspiració.
Estudiant el poble català y resseguint la
seva historia, trobarém que no s'ha distingit
per sentir l'art més qu'en un curt espay de
temps, el subcient pera que ningú pugui latxarlo d'ésser absolutament negat al sentiment de la bellesa. Els monuments més
artistichs que coneixém son de l'ópoca de la
dominació romana, y son consemblants als
de las altras provincias del podarós imperi.
Ahont comensa à mostrarse artista es en la
arquitectura románica, y continúa desenrotllant son sentit estélich é imprimint elsagell
de son carácter en son art gólich, model de
bon gust y sobrietat, al ensemps que impregnat de profond sentiment religiós. Y cal consignar que la producció d'aquest art coincideix precisament ab el temps en que Europa
estava diferenciada en petitas nacionalitats y
Catalunya's governava á si mateixa y tenia
en el concert universal representació y vid»
propias.
Després del sigle xv, nostra terra, arras-
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trada PER la corrent que tendia a formar
grans estats, no té prou forsa d'atracció pera
fórmame un, y queda agregada á un altre
poble al qu'ajuda á ésser gran y poderós. Y
naturalment, comensa pera nosàltres una
era de decadencia que dura fins á nostres
dias.
Durant tot aquest llarch espay de temps,
Catalunya no fa més que reflexar, esmortuhintlo, l'art foraster, y encara que poguém
comptar alguns pintors y poetas ab cert carácter, no tenen personalitat prou marcada,
ni arriban à prou altura, pera ésser pregonats
universalment. El carácter emprenedor dels
catalans s'aplica, durant lot aquest temps, á
la navegació y al còrners.
Dispénsenme aquesta lleugera digresió
histórica, qu'he cregut necessària per'arribar
al nostre temps y fer notar qu'encara no hem
ressucitat de la decadencia y que, per lo tant,
encara nostre art no s'ha pogut emancipar
de la influencia extrangera. En literatura
solzament, y aixó es un felis auguri, tenim
alguna personalitat eminent de la que tots
ens sentim orgullosos. Peró en las altras arts
aném à remolch d'Europa; no hi ha hagut
tradició, no hi ha hagut exemples, no hi ha
hagut museus, no hi ha hagut encoratjaments, y tots els artistas han anat á estudiar
fora de casa, y molts s'hi han quedat, si bé
anyorant la terra que'ls vegé nàixer, contents
de respirar una atmósfera més artística.
A Europa, al ensemps que's sent el panteig
fatigós que sembla precursor del naixement
d'una nova manera d'ésser de la sacietat,
s'hi mouhen en agitada confusió mil tendencias artísticas que rompen ab tota classe de
convencions, que desprecian lleys y reglas,
y, d'acort ab la filosofia moderna, cercan la
expressió de sentiments propis, independents, genuïnament individuals, ja buscant
refinaments malaltissos, ja cantant un entussiàstich himne à la forsa y á la vida, ja evocant visions misteriosas y abstractas, ja
reproduhint solzament impresions, tacas,
'modalitats d'una sensació, ja simbolisant
passions, reproduhint matisos de sentiments
nous, aspiracions á un estat de perfecció que
s'ovira entre boyras.
Y aquest batibull té ressò en nostra ciutat,
trobantla poch preparada. No havent sigut
perfecta en manifestacions d'arts anteriors.
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no era fácil qu'ho fos en el moviment present, y d'aqui ve aquest modernisme agafat
pels cabells queo la decoració ha pres la
forma de las xurriacas al petar, que contorsiona la fusta y'l metall com si fossin pasta de tortell, qu'ha prodigat els lliris colltorsats y las ayguas somniosas en nostra
poesia, y qu'ha empès à alguns cap el cami
de la Vida abV majúscula, agitant llur cervell
congestionat per l'ardenta inspiració avassalladora, descuydats d'aplicarse al estudi de
la vida ab v minúscula y produhint obras
redemptoras, himnes altissonants, bullentas
metáforas, conceptes caragolats com las
.rurriacas dels ornamentistas.
Pera que nostre art fos elevat y sá, fora
precís que nostra terra acabés de despertar
de son ensopiment y dirigís totas sas energías cap á una aspiració ben concreta, à ressucitar la vida, á compendre la gran, la esplendorosa bellesa qu enclóu el renáixer.
Ja deya Taine en sa Philosophie de Vari
que «tota obra d'art té una correspondencia
exacta y necessària ab el medi en que floreix». Aixis, donchs, ¿que té d'estrany que
aquí's produheixi un art esquifit, migrat y
ple de convencionalismes, si'l medi no es
á propòsit pera un superior floreixement?
L'aspiració á una certa independencia, l'apassionament decidit pera reconquistar sa
personalitat ¿el senten els catalans ab la i n tensitat deguda? ¿Es tot Catalunya un poble
qu'ardentment aspira á tornar a ésser) Si
desapassionadament examiném la realitat,
veurém ab tristesa qu'encara estém lluny
d'aquesta unitat d'aspiracions. Els que dirigeixen el moviment están dividits per rancunias personals y petitesas de grupo, y no
han sabut ó no s'han cuydat d'atraure al
poble, al proletari, sense'l que tot moviment
manca de nervi, per no haver donat al Catalanisme l'amplitut necessària pera que hi
cápigan las més Ilegitimas reivindicacions.
Mentres hi hagi tanta mesquindat, l'art té
d'ésser mesquí y no té de respondre á altre
objecte que satisfer la vanitat del burgéá
que's passa d'inteligent y protector perque's
fa casas al ensanxe, té palco al Liceu y al
cap del any compra un quadro per'adornar
la sala. Gran part del poble català, y sobre
tot la classe mitja, está desgraciadament
aferrat al benestar material; preocupat en

aumentarlo per medi del negoci y la industria, no conrea més que son sentit práctich,
son esperit positiu, y per lo que toca al&
idealismes, à las grans aspiracions, ho califica despreciativament de caborias. Y crech
que costará molt de modificar tot lo qu'es
necessari aquest modo d'ésser nostre que
conslituheix el principal obstacle que s'oposa à nostra emancipació.
El dia que'l poble en massa, totas las
classes socials, tinguin un ideal elevat, una
conciencia clara de la seva forsa ascendent,
alashoras esclataran las flors, alashoras els
artistas se sentirán enlayrats y dignes, y serán potents pera crear las grans obras, las
que quedan, las que sintetisan la passi6
dominant d'un poble.
Mentres tant, hem de sufrir la crisis que,
com vos dihéu molt bé, es semblant á la de
la pubertat en l'organisme; y'ls latiguillos
que à mon entervdre podrían simbolisar l'art
que va passant, y las xurriacas que podrían
simbolisar el modernisme, els hem d'aguantar, esperant ab fe las virtuts de la lley
d'evolució, que segura y pausadament porta,
als pobles à ésser grans quan no son mereixedors d'enfonzarse.
SEBASTIÀ JUNYENT.

A Y R E S D E L MONTSENY
Cóm passa'l temps! Sembla qu'era ahir
que comensavam la publicació del folletí de
la biblioteca nostra, y ab l'obra que comensarem hi hagué sort, fou de bon avir pera
JOVENTUT, puig á més d'iniciarse ab el nom
del inmortal cantor de L'Allántida, quedaren
ben sentats els fonaments, ja que seguiren,
segueixen y seguirán, si á Deu plau, obras
que, tant pels seus autors, com per la calitat
d'ellas, mereixerán bon lloch dintre'l moviment literari de Catalunya.
Ayres del Montseny no es un llibre qualsevol dejVerdaguer. Entenguis que al dir qualsevol no ho dihémen sentit despreciatíu pera
cap de sas magistrals obras; totas y cada
una d'ellas son prou pera honorar, com honoran, la nostra literatura; peró volém dir
que'l darrer llibre de mossèn Cinto es dislint
de tots els altres en el sentit de formar sa
auto-biografía, valentse en ell l'autor de tots
els estils y formas que acredita ara de pie,
comensant ab el género popular y senzill de
la cansó y dels goigs, fins á la fermesa y empenta d'aquells endecassilabs y alexandrins
ab que ha cantat sas colossals epopeyas, co-
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lumnas titánicas del renaixement literari de
nostra terra.
Las Cobles á la Mare de Deu del Roure,
Cobles á la Divina Pastora y alguna altra,
retratan al poeta en el temps llunyà de la
seva adolescencia, quan, atret pel sanitós alé
de la poesia de la terra, deixava'ls jochs de
noy per'aixecar el front y rebre aquella inspiració que'l feya corre a tancarse en la cambra de la seva casa de Folgarolas pera expreme de son tendre cervell las primeras gotas
de regalada poesia; La Veu del Montseny y
La Estatua de Don Jaume ens el fan apareixe
fet un pagès y mestre de maynada en la
Masia de ca'n Tona de la plana de Vich,
més fet ja, deixant á estonas la fanga ó las
batoyas pera corre sota algún regalat ombriu y omplenarse d'aquell bé de Deu de bellesas que Natura escampa arreu per plans y
per montanyas; Goigs de Santa Maria de
Ripoll. A la mort de la meva mare. Lo Pelegrinet de Santa Teresa, Dalí de íhermita y
Flor d hivern ens presentan al mistich ben
format, al propagador lleal y verdaderde las
delicias tendrás, dels coloquis sants y dels
misteris atrayents de la nostra religió, mentres qu'en A la Verge, Mon colomar y Lo
Dolmen de Sant Jordi trobém al poeta en la
tardor de la vida tot nafrat per las falconadas
del món, las ingratituts dels seus amichs y
las punyidas del despreci per part dels que
haurian de donarli'l conhort. En aquestas
tres composicions el llegidor s'hi sent verament corprès y li espuman las llágrimas al
véurel en tal estat. Ab aixó consideris si'n té
de valor el llibre que vàrem festejar en la passada estiuhada! Es un llibre'l més caracteristich de mossèn Cinto.
Prou voldriam parlarne d'ell, peró no es la
nostra missió; l'intent nostre, al engandayar
aquest article, es donar una ullada á tota la
prempsa que s'ha ocupat dels Ayres del
Montseny y fer present a tots las més afectuosas mercès, tant per la bona rebuda que
han dispensat al llibre, com per las felicitacions que'ns han fet extensivas à nosaltres
que'l donarem ab tot el carinyo al públich,
fent una edició atresorada ab las valiosas
ilusiracions dels millors artistas de nostra
terra.
El sant y senya de la seva aparició l'han
donada tols els" periódichs catalans y extrangers que's preocupan per nostre moviment
politich é intelectual; l'han donat una y més
vegadas, y no'ls esmentarèm pera no fer interminable la llista de noms. Sols parlarém
dels que se'n han ocupat extensament, no de
tots, perqu'es impossible véurels, puig no
tota la prempsa ve á las nostras mans, á
pesar d'estar al aguayt.
La .prempsa diaria local, á un mateix
temps, s'ocupà de l'obra ab la extensió que's
mereixia, y aixis en La Vanguardia s'insertá
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un hermosissim article firmat pel reputat
critich R. D. Perés. en el que s'esbrinavan
els mèrits de l'obra ab un afecte gens comú,
estudiant el temperament de nostre poeta,
comprenent perfectament el fi del llibre nou.
En el mateix sentit ho feren el Diario de
Barcelona y E l Liberal, en quinas planas els
senyors Amengual y Turró, respectivament,
honoravan las poesías y la galana prosa de
mossèn Cinto.
La Publicidad engandayá sa primera plana
ab un afectuós devantal, seguit d'una de las
més hermosas poesías del volúm; y no cal
dir que nostres campions La Renaixensa y
La Veu de Catalunya se portaren com era
desperar,dedicant part de son número á coneixe las dolsors que tanca'l llibre. En Bernad Durand, en el primer, evocava las grandesas de la montanya del Montseny, ab sos
héroes, ab sas típicas costums, trobantla
de sobras digna d'ésser cantada pel genial
Verdaguer; y en Joseph Morató, ab estil
correcte y sugestíu, s'encisava, encisant als
demés, ab la bellesa de las planas dels Àyres,
y'ls propagava com pa beneyt entre'ls aymants de las nostras cosas.
Valencia y Mallorca també hi tributaren
son honor corresponent, y aixís vegerem ab
goig cóm en Teodor Llorente en Las Provincias ne parlava ab destresa y afecte, dedicanthi un llarch anide y reproduhint quelcóm á continuació. Igual feu L'Almudayna
de Palma de Mallorca, probant una vegada
més la germanor que regna entre'ls de las
térras del domini del Alt En Jaume.
El Rosselló florit, la terra de las montanyas regaladas, també'l festejà, y aixis poguérem veure en Le Journal, de Perpinyà, un bonich y pintoresch article degut á la ploma
d'en Jules Delpont, eopiantne també trossos;
y arribant també la nova y'l llibre cap al
nou continent, poguérem veure, al etzar, una
revista de Buenos Aires que'n parlava llargament, prometent regalarais llegidors quelcóm de lo que tanca l'obra. Dignas de veures son las demostracions que'n feu el A/ercure de France.
Especial menció mereix un anide insertat
en E l Defensor del Magisterio, de Girona,
titulat Duas cartas y un comentari, firmal
pel mestre de Llansá don L . Jou y Olió. En
ell se parla deis Ayres del Montseny d'una
manera nova y hermosa. Las dugas canas
son l'una del referit mestre y un estol d'alumnes d'aquella escola que's dirigeixen al
genial poeta felicitantlo per son patró y pel
llibre que tan bellas estonas els feu passar,
y l'altra es de mossèn Cinlo responéntloshi
ab son estil senzill y afectuós.
Un afectuós y bonich anide d en Valeri
Serra Boldú, publicat en La Comarca de
Lleyda, feya ovirar el llibre á la geni d'aquell tros de Catalunya tan catalana. Gent
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Nova, de Badalona, inseriava un encertat
'udici y ademés alguns fragments notables.
,a Revista de Bibliografia Catalana, ab tanta
erudició escrita, també'n parlava ab forsa
extensió y d'una manera especial en bé del
llibre. El Missatjer del Sagrat Cor de Jesús,
aplegava en dugas planas las impresions d'un
criteri madur é inteligent. Igualment La
Hormiga de Oro, y Montserrat, y altres y altres que nó hem pogut veure y dels que'n tenim noticia, y ademés dels que surtirán parlantne, com son revistas extranjeras, entre
altras una de Montpeller; faltant també veure la llum pública un bonich trevall d'impresió sobre'l llibre, degut á la ploma de mon
estimat company d'infantesa, el virtuós sacerdot y excelent poeta mossèn Ignaci Rovira y Coll, quin, com à bon fill de l'afrau
montsenyenca, saluda d'una manera tipica l
llibre de Verdaguer y al ensemps com a
colaborador de la causa de publicació del
mateix. Voliam esperar que n'eixissin més,
peró com á primers del mes entrant ha d'apareixe un altre llibre de mossèn Cinto, es
menester tancar els Ayres del Montseny pera
obrir las Flors de María y sadollarnos ab las
novas bellesas que'ns dona la inspiració de
Verdaguer d'en tant en tant, y més encara si
pogués cantar ab més llibertat y ab la reposada tranquilitat que no li dona un trevall
pesat é impropi de sa figura geganta de poeta.

I

Si I'espay no'ns manqués, podriam allargarlo més el present article, parlant de las
felicitacions particulars que li han transmès
personalitats distingidas. Sabèm entre altras
la del sabi Bisbe' de Vich, doctor Torras y
Bages, la del poeta castellà Núñez de Arce,
Conde de Cedillo, Morera Galicia, mossèn
Costa y Llovera y la del capdevanter en
l'obra grandiosa del Diccionari català, l'ilustre vicari general de Mallorca mossèn Antoni Alcover.
Estèm segurs que á mossèn Cinto cap obra
li haurà donat tant plaher com Ayres del
Montseny. Las circunstancias l'han portat à
observar fins hónt arriba'l ver afecte dels
amichs que'l voldrian veure en el lloch que l i
pertany, atesas sas grans qualitats de bon sacerdot y bon poeta. Recorts plahents faran
que's miri'l llibre de diferenta manera que'ls
altres llibres seus; sense qu al dir aixó l i volguèm fer desmereixe literàriament, ja que'l
darrer d'ell no l i volém jutjar literàriament,
perquè no s'hi hade jutjar... Té altras qualitats que l'agegantan el doble.
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CONSISTORI D E L S JOCHS F L O R A L S

DE BARCELONA.
Llista dt las composicions rebudas en Secretaría desdil
dia 10 del corrent fins a l dia d'tmuy, d las dotze, en
que s'ha tancat el terme d'admisió.
Número 96. E l derrer viatje. Lema: Hivern. — 97.
Elst. Solelal.—98. Acorament. Alelejanl.— 99. Egloga.
Lied. — 100. Surge et ambula. Patria.— 101. L'hymne
etern. On en parlera longtemps
On pailera de sa
gloire (Bcránger.) — 102. Per sempre mis. |Válgam
Deu.— 103. L s s primeras flors. Las dolças olors — de
totas Us flors— dins un inecnser aplegar voldria ( J a cinto Verdaguer.) — 104. Qui no vulga pols .. ique no
vagi d l'eral—105. L a nostra parla. Puig parla en ca*
talà, Deu li don'gloria.—106. Pompeya. S'aixeca á las
miradas—com l'obra del passat.— 107. Montserrat. A
un nin qje's diu Montserrat.— IO-S. Vindicació. Oui,
c'est vrai le poete est puissant. Qui l'ignoref—L'esprit,
force et ciarte sort de sa voix sonore (Víctor Hugo.)—
109. Aixfs devia d'ésser... Esbós.— n o . Parellas. Tothóm es ávil de sol (Goethe)— I I I . Ave Maris Stella.
¡Marfal—112. L a Viola. Le plus belle du printemps.—
113. Cant de les verges. E vero frutto verrá dopo'l fiore (Dant, Paradís, cant X X V I I . ) — 114. Amors decrèpits. Fantasfa. — 115. Balada. Mon cceur est plein de
toi comme une coupe d'or pleine d'un vin qui grise
(Armand Silvestre.)—116. Ecce lignum Crucis. Venite
adoremus.—117. L a Llibertat. Sarsum corda.— 118. E l
patrimoni. Vindicamus hsereditatem patrum nostrorum.
—119. E l temple desert. Alegoría. — 120. I.as dugas'
odas. Poesía libera t'alza pe'cieli... — 121. Germans.
Sols. — 122. L'amor que canta. Tutti li miei pensier
parlan d'amore... (Dante Allighieri.)— 123. Goig y
dolor. Fides.—124 Ave Maris Stella. Ave.—125. Abdicació ... Non eril ejus populus qui sum negaturus
est (Dant, I X , 26.)—126. Ave Maris Stella. Traducció.
—127. L'amor que cerco. No vuy res més.— 128. D a—
mor. A la estimada.—129. L a fi de les flors. D'alld hont
venen.—130. Dedicatoria. Oe l'obra «Mon e<parpelUment>. Recort.—131. L'artista. Travall.—132. Deliri.
A l Sagrat Cor de Jrsús. Trista está la meva ánima fins
á la mort (Mat. X X V I , 38.)—133. Mar enllà — 134.
Invocació. Du Ciel l'influence, etc.—135. Bon planter.
Per molts anys.— 136. Els Estanys. Cants de Natura.
—137. L a lletja. Hrrmosa d'ànima.— 138. L a Honora:.!. Patria.—139. Marió. Mort en vida (novélela).—
140. Als cantors de la Patria. ¡Visca Catalunya! - 141.
Flors montanyencas trasplantadas á ciutat. Fragments.
— 142. L'Amor Meva Ecce to pulcher es, amica mea.
—143. Tardaneries. Idili.— 144. Amoroses. De vora'l
mar.—145. L a oració darrera. Fiat voluntas tua.—146.
T r í m i t . Alas... alas.—147. Balada. Amor.—148. Himne. Ave Maris Stella.— 149. L a festa major. Un any
acabà ab tragedia. — 1 ço. L a nevada al pla. Any de
neu, any de Dea —151. Dramas del cor Instantáneas.
— 152. Impremedilació. C o n ç e l l . — 153. Amor vita.
Ogni cosa é piena d'amore.. (J. da Todi.) — 154. L«
nit á Monlgrony. Visió poemática. — 15;. Las tofas
blancas. Cayéu, cayéal— 156. Aguilas blavas. Mais tu
réves, l'esprit perda dans le passé le visage tourné ver»
le ciel. . (Charles Guérin.)—157. Lo somni de la comtesa. Realitats.—158. Independencia. Historieta.—159.
D'una novela. Fragment. — 160. Arpegi. Salmejant.—
161. Recorts. Aniversari.—162 Patria. Ex abundantia
cordis.— 163. L'ombra d'en Moragas. L a nit d l mort»
de 1754.—164. Bressant á Jesús. L a Verge plorava.—
16$. Crida. Salut, germans. — 166. L'Estiu. Follies.
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—167. LA Sembrada (Alegoría). L a llevor ja n'es
sembrada, — y un jorn ó altra granará.—168. L a Punlayre de Malgrat. Cançó de la Costa. - 169. La Balada
del Rey moro. Aixó ho coma Tramontana— quan los
boscos fa udolà.— 170. Ramell á la Verge de Montserrat. Fides. —171. Patria Nova. Victoria — 172. Amunt.
Sursum corda. — 173. L a Rosins. Croquis aranés.—
174. A María. Traducció del Himne «Ave Maris Stella.—175. L'Apóstol dels Negres Sant Pere Çlaver.
Fratresmei charíssimi et desideralíssimi gaudium meum
et corona mea (Philip, cap. I V , v. 1.) —176. Somni de
Sant Joan. |0 Cordis ardents charitasl Off. div.—177.
Els derrers frets.— 178. L a Lletja. Cart entre llirs.—
179. Les dugués núvies. Mal d'amor.—180. Lo primer
gel. L a mort d'un pare. — 181. La llengua trossejada.
Romanç simbólich.—182. ¿Cóm es Deu? Cantemus
Domino: glorióse enim magnificatus est. (Ex. c. X V ,
v. 1.)— 183. Els dos rivals L'art agermanat ab la na.
turalesa produheix el veritable sentiment estétich,
( H . J . Ponsau.) — 184. |Salvéula! [Encara hi há fel —
185. Lo camí del cel. Içnocencialll—186. L a mort de
un humil. Quan San Francesch va reunirse á sos com.
panys, va acusarse de no haver predicat avans i les
aus ses germanes que tan devotament escoltaven la
paraula de Deu (Fra. L . Cherance.) — 187. Joguina.
Amor.— 188. Vallclara. Dus capítols al etzar. — 189.
Missa d'eixida. Molocauste.— 190. Remembransa. Re.
corts d'amor.— 191. Desvari d'amor. Fins les onts de
la platja—me recordan son imaije. — 192. A la meva
aborrida. Ex fulmine lux — 193 L'Apóstol. Same
Poesíe.— 194. Üasil Insió. L a desgracia et per l'ànima
mostra de grandesa.— 195. Ave Maris Stella. Un ñll á
sa mare.—196. Tardor. Anyuransa.—197. Viladrau.
La pubilla del Montseny.—198. Matines. Christus na.
tus est nobis, venite adoremu*.—199. Cançó de lluyta.
Ser lo que fórem—açó volém: catalans sempre,— sempre serém. ( F . Thós).—200. L'enamorat. Per cada dena compta una pena.— «oi. Corrandes. Patria. Fides,
Amor.—2- a. Monlalegre. M D C C C L X V I I L — 203. L a
parroquia vtlla. Recort — 204. Posta de sol. ¡Adeu,
últim raig de solí - 20$. ¡¡Pestilencia!! Anécdotas per
la Historia.—206. E l vialje del licrganlí. Marina. —207.
Ave Maris Stella. ¡Salvel — 208. Gindoya. Poncella
flor.—209. A la meva Mare Elegía.—210. A la Verge
de Montserrat. Sálvans la Patria. — 211. Ave Maris
Stella. Traducció catalana. — 212. Ave Maris Stella.
Sánela María, ora pro nobis.—213. Retorn. En el
Temple.—214. Poncellas. Místicas. — 21$. Les Prega,
ríes Fantasía. — 216. Emus y Mytilena. Romanticisme.
—217. La mala dona. Viu sens amor.—218. E l clam
dels enamorats. Somniant l'he vist. — 219. Roses d'hivern. Anyoransa.—220. ¡Comedianta! Un aspecte de la
vida moderna.—221 Fantasia. Cásiich.—222 Los
desposoris de Maria. Auba. — 223. De ma colecció de
exóticas y engrunalls. Si vis me flere, dolenrtum est.
Primum ipsi Tibi (Horaci, Arte Poética )—2I4. Llibertat.- 225 Missa eterna. Gradual. — 226. Les Orenetes. Anhel y Esperansa. — 227. Preludi. Nit.— 228.
Ave Maris Stella. ¡Virgo Singularis —229 E l Progrés.
Avant sempre. — 230 E l camí de la vida. Fatalitat.—
231. L a fábrica parada—232. Tres floretes francis
canes. Benedetto sia il padronedel giardino.—233. L a
gran burgesa. Quosque tàndem...?— 234. Amor ideal.
A una bellesa.—235. Lo fill del rey. ¡Lái! — 236. E l s
penyals de la costa. Formentor. — 237. Les cove» ver
de». Silenci.— 238. Tríptich Miramar.— 239. A una
bellesa del «iule x v m . Watteau. - 243. Homenatje á
una Reyna de la Festa. O Maga'.f ma Un amado...—
b4i. L a espaia del rey en Jaume. — 242 L'agrahit
(Cansó). E l delmedel agrahit—es delme que's paga ab
l'ánima—Qirán ohirás la cansó - ¿concixenls la tona-
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da?...—243. Doloroses pides.—244. E l Ressorgiment
de Mallorca. Major en quentitat é major en senyoria
(Crónica de Marsili.) — 245. SaJ|nás (Cant.) T u que'l
ceptre ditxós etc..—246 Ave Maris Stella En Tu, oh
Verge, lo cantor s'inspira.— 247. Fantasía. T u dorms,
oh Lidia, mentres jo'm moro (Horaci.) — 248. Felicitat (Quadret) L a felicitat tan sois se trob 1 en los senzillas costums—249. L a Vaga. Verdaguer.— 250. Agneta. Llana amarga.— 251. Ma lira. L'amor e» la poe.
sía.— 252. Neus tardanes. Cada bolba lleugera - n'e»
sageta que fibla la brotada. — 253. Alegria trista. Els
ángel» cridan als àngels. — 254. Las meva» flors. Jovenesa.—255. Apólech. De te fábula narratur.— 256. Le»
flor».—237. Calma blanca. Tarde d'Ago»t. — 258. En
Gtnica. L'etern anyorament. — 259. La Copa.— 260.
Esplays. Notes d'amor. — 261. Serenata. Nit d'or. —
262. L a mantellina blanca. Miráu que la compara — á
neu del Canigó. (Cansó Popular )— 263. La estela d'or.
Visió.—264. De tot temps. Esplays.— 265 Elegiaca».
En recordansa de la mare.—266. Faulescas. A triar. —
367. L a oruga. Melamórfosis. — 268. Lo nostre pa de
cada día. Da nobU hodie.—269. l.'avi. Del natural.—
270. Le» due» arpes.Sols al ressò d'una ó altra—s'obren
les portes del C c l — 271. L a Sagala. Prosa de la vida.
—272. Rondó. Que aquí sólo es verdad... la Poesía-por
cuya ausencia hay tanta gente loca (Morera y Galicia.)
— 273. L a llàntia del Santíssim. Lomen de lumine. —
274 Gelosia. — 275. Dalt el Puigmajor. Veniie et videte opera Dei.— 276. Cant derrer. Viscut he molt
sens ésser conegut (Ansias March).—277. Pensaments
del cor. Aplech.— 278. Flors místicas. Jesús amor.
— 279. Cant» d'absència. Lluny de vo» no trobo
re» bo seire pena (Auaias March.) — 280. Cor esclau.
Dei camp.— 281 Ave Mari» Stella. Stella splendida et
matutina (Apoc X X H . 16.) -282 De la Vida. Vent —
283 L'amor á montanya. Nuvolada d'estiu.—284. Mon
testament. Als meus fills. —285. Hivern, i l . a iievada>.
—286. Una floreta Contrast.— 287. Las taronjas Las
agres se tornandolsas,—las dolsa» »e toman agres...—
288 Las tres gracias. Tres eran tres.— 289. Ite ad Joaeph Tres Jo»ephs.—290. Lo Miserere de Ripoll.
Fide».
A més, s'han rebut alguna» altra» composicions que,
no venint en la forma deguda, no han pogut ser admesas á concurs.
Barcelona, á las dotie del dia 15 de Mars de 1902.
— E l Secretari, K/'dW- Brasa y Sanjtrmán.
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CAMÍ

D E L SACRIFICI

El solemne sopar fou termenat,
y aixecantse Jesús, sigué entonat
ab esperit sospés, alsats y en cercle,
el cántich sacressant...
Y la veu dels Apòstols era baixa,
solemnïal, conmosa...

pel dia de demà.
Jesús els deya:
iD'aqul poch temps ja no'm veuréu;
en veritat vos dich que ploraréu;
mes quan el món me plorarà, Uavoras
el vostre plor se tornará alegria.

Y'l mirar dels Deixebles s'ajuntava
en el gran front del Mestre, que tenia
la cabellera estesa,
els ulls alsats, y'l rostre hermós y pálit
tot voltat d'una boyra lluminosa.

Jo soch el Cep, vosaltres las sarments
qu'escamparéu el Fruyt demunt la terra.

Y'l cántich ressonà santificat
en tota sa cadencia y majestat,
set vegadas suprema.

Dia vindrà que donarán mal fruyt
eixas sarments mateixas.>

Y van surtir del sant Cenacle
ab quïetut profonda.
Jerusalem callava;
pálidament la lluna resplandía
per demunt dels carrers silenciosos.
Y'l Missatjer de llibertat
caminava, á la llum, trist y pausat,
mentres qu'allá en las ombras
com un esclau, el Judas se l venia.
Y Jesús caminava, caminava
la vista al cel y l'ànima ben trista,
reconcentrat y mut.
Els tres Apòstols
darrera d'Ell ploravan en silenci

Hora vindrà que del seu Mestre amat
fugiràn els Deixebles.

Y aquí Jesús plorava
alsant els ulls al cel, y caminava
cap à la vall, cercant el bosch,
y traspassava'l torrent fosch.
La Via dels Sepulcres era obscura,
las oliveras feyan feretat.
S'entristia la Natura
ab un dolor sagrat.
Jesús tenia l'ànima ferida
y caminava trist y silenciós;
y escampant sa llum blanca y benehida,
va penetrar en 1 Hort dels seus Dolors.
RAFEL NOGUERAS V OLLER.
(Dibuií d» S. J u B j t m ' .
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FARSA

Ja"m veig la ciutat tota contristada.
L'arma sota'l bras, el soldat fa'l trist.
—¿Vols dirme per qué la portas girada:
—Perquè Christ ha mort.
—¿Sabs qui era'l Christ?—

Civella de plata y el manteu flamant,
resa- consternat qui en fingi es molt destre.
—Digam per qué moslras un dolor tan gran.
—Pel Mestre qu'cs mort.
— ¿Sabs qui era'l Mestre?—

Ja'm veig pels carrers, grave, á la gent rica
arrastrant els peus, vestint fora d'us.
—Ta falsa tristesa ¿sabs qué significa?
—Que Jesús es mort.
—{Qui era Jesús?

Contesta d'un cop: ¿sabs qui era'l Christ,
l'Home del gran seny?
—L'Home-DEU, l'exemple.
— Ho sabs, y vas aixts, de temple en temple
passejant la roba y 1 posat tan trist!...
Ah, que si Jesús altre cop venta,
foras el juheu que'l va dü à morir,
y tu l sacerdot que'l front li escupía,
y l'armat d'avuy el soldat d'ahir!...
Aquest no es Jesús!... Es un fals profeta!...
Y en creu el tomarlas á clavà,
qu'es per tu lo Cert dü la esquena dreta:
eixa es la doctrina que niïs santa't val

Ets tu, poble magre, poble sense pa,
l'únich, el qu'es digne de podfi'l plorà!
RAFEL NOGUERAS Y OLI.ER
( D i b u i í de S. Junycnll
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R E V I S T A MUSICAL
CONCERTS LAMOUREUX"
La vinguda á Barcelona de la célebre orquesta de la capital de Fransa que fundá'l
difunt mestre Lamoureux y qu'avuy dirigeix
son gendre'l mestre Cheviliard, ha sigut un
dels aconteixements extraordinaris qu'en el
moviment musical de nostra ciutat s'han
de senyalar ab pedra blanca. Aixis, donchs,
avans de judicar el trevall deis müsichs francesos, hem de fer constar la inmensa satisfacció que'ns ha produhit la seva grata peró
massa rápida visita, y'l desitj de que las ensenyansas que d'ella's desprenen, respecte de
lo que deu ésser una orquesta organisada,
arribin á produhir els fruyts que desgraciadament tanta falta'ns fan.
Al sentir la orquesta Lamoureux, sorprèn
¡a desde'l primer mopient l'admirable sonoritat dels instruments de corda; poch à poch
aném descubrint també magnificas qualitats
en bona part dels de fusta, y en uUim terme,
adquirim el convenciment de que'l metall no
alcansa'I mateix nivell, y constituheix, per
tant, la principal tara que pot retreures á la
justa anomenada d'aquesta orquesta. .
La corda es, com hem dit, senzillament
admirable. A n'aixó hi contribuheix tant la
cantitat com la calitat dels müsichs y dels
instruments. En veritat ab seixanta quatre
professors que componen la part de corda, no
es d'extranyar la hermosa plenitut de so que
de bon principi'ns corprèn. Si's pogués esmortuhir quelcóm la excessiva sonoritat dels
contrabaixos, disminuhint el seu número y
aumentant el dels violoncellos, que devegadas quedan ofegats per la pesadesa d'aquells,
la orquesta de corda fora perfecta. Peró, ademés de la cantitat, es molt notable també la
calitat dels instruments que, particularment
els violins y violas, son un model d'exquisida
sonoritat y d'incomparable dolcesa. Per lo
que toca als executants, cal reconéixels com
professors consumats. La execució es perfecta, admirant sobretot la flexibilitat dels violins que vénen à constituhir, si val la expressió, una massa pastosa que s'enmotlla á
maravella à la voluntat del que la comanda.
Els primers violins semblan fondres en un de
sol, sense que la més lleugera imperfecció vingui à torbar sa magnifica unitat, tan d:alabar
com l'equilibri que regna entreellsy'lssegons
violins. Sentint à n'aquests ens convencém
de que pera ésser segón violi s'han de reunir
tan bonàs, condicions com pera primer; à diferencia de lo que passa en nostras orquestas, en que'ls segons violins forman el rebutj,
fentnos el mateix efecte d'aquells estudiants
que's fan procuradors perquè no poden acabar la carrera d'advocat. Cal possehir iguals
aptituts; sols aixis hi haurà cohessió, equilibri, justesa, y's conseguirá la perfecta fusió
de sons en els conjunts.

En els instruments de fusta, si bé no ab
tanta perfecció, hem de reconéixehi també
qualitats semblants. Pot dirse que la orquesta
Lamoureux posseheix un quarieto de fusta
de primer ordre, mes, pera'l nostre gust, son
millors els alts que'ls baixos. Tant l'oboe,
com la flauta y"l clarinet, están encomanats à
solistas molt notables, apart de la bona calitat del instrumental, particularment l'oboe
y'l corn inglés, que tenen un to magnifich.
En cambi,'ns han semblat sumament deficients els fagots, y més encara'l contra-fagot.
La sonoritat d'uns y altres, d'excepcional
importancia en la orquestació moderna,^deixa molt que desitjar, tant per lo que toca al
timbre com á la potencia de sas veus; y per
altra part, tampoch el primer fagot va semblarnos un solista al nivell dels seus companys del quarteto. En conjunt, per"xó, la
fusta omplena molt bé sa missió, produhint
magnifichs efectes en els unissons.
Ja hem dit que'l metall era la part deficienta. Segons nostre modo d'apreciar, en
part es qüestió dels instruments y en part també dels instrumentistas. En abdós conceptes
els corns se'n duhen la palma per sa mala
calitat. May ens han satisfet els instruments
de metall que usan las orquestas francesas.
El mal entès patriotisme de nostres vehins
ne té la culpa, puig no es cap secret pera las
personas peritas que pera tenir bon metall
s'ha de passar el Rhin y cercarlo en Alemanya ó Austria. Mes apart del poch agradable so dels corns, de la estridencia deis cornetinsy de la flaquesa dels trombons, creyém
que hi há quelcóm de deficiencia per part
dels professors. No son las especialissimas
facultats que's requereixen pera dits instruments de las més peculiars de la rassa francesa, ni, per altra part, se preocupan gayre
nostres vehins de donar á n'aquesta part de
la orquesta la importancia qu'exigeixen las
obras modernas.
L'efecte de conjunt de dita orquesta pot
deduhirse de lo que portém exposat. La impresió es notabilissima, millor en uns passatjes qu'en altres, y sense las deficiencias
esmentadas ratllaria en la propia perfecció.
De totas maneras, pera fer deguda justicia,
s'ha de tenir en compte que'ls mateixos elements poden produhir molt distint efecte
segons sigui la batuta que'ls conduheix.
No creyém que'l mestre Cheviliard tingui
la pretensió de figurar entre las eminencias
de la batuta, puig el seu trevall l'ha colocat
al costat de tantas apreciables mitjanias, lo
qual vol dir, en pocas páranlas, que'l mestré
no está ni de molt al nivell de la orquesta.
No'l caliíkarém de nulitat absoluta, puig al
devant d'un conjunt tan perfectament y de tant
temps organisat com la orquesta que'ns ocupa, difícil es esbrinar la part qu'en la mate-
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rialitat de cada execució correspón als mateixos müsichs y la qu'ha d'atribuhirse al mestre director. Per'xó no hem de regatejarÜ la
que pugui correspóndreli en las magnificas
execucions qu hem sentit, com no hi ha dubte que se li han de carregar en el seu compte
las deficiencias qu'en alguna obra varen
observarse.
En lo referent à la interpretació, qu'es la
part culminant del director d'orquesta. no'ns
ha ensenyat el mestre Chevillard res de nou,
ni'ns ha encisat ab cap d aquellas genials
interpretacions que, tot y trobantnos més ó
menys d acort ab ellas, devém forsosament
admirar. La batuta d'en Chevillard.no té
res de genial; es molt discreta á entonas, y
arriba en altras à lo vulgar. Sa interpretació
dels grans mestres la discutirém particularment al parlar de cada obra, avensantnos ara
à dir que aixis tractantse de Beethoven com
de Wagner, ens haconvensut à trossos, peró
ha comès, en altres, imperdonables erros.
Sa personalitat, si es que la té, no la veyém
may compenetrarse ab la del autor; se limita à fer dir als seus müsiehs, més ó menys
encertadament, lo que aquell ha escrit. Peró
ab tot, cal considerarlo un mestre de conciencia y serietat, que no manifesta may el
desitj d'esmenar la plana a ningú, sinó que
interpreta tal com sent. En sos moviments
fa gala d'una sobrietat ben plausible, sols
interrompuda á voltas per unas sotra^^das,
ab que, acompanyanthi un fort cop de peu,
dona las entradas dels fortissims, produhint
un efecte que, ademés d'ésser anliestétich,
ens distréu l'atenció de l'obra.
Que domina'l mélier, va demostrarho constantment. Qu' es músich, ho vàrem veure
també mollas vegadas, y especialment en sa
composició. Peró no n'hi hà prou ab aixó
pera ocupar el primer lloch de la primera
orquesta francesa: cal, ademés, una personalitat que no hi hem sabut descubrir.
Distingirém. com de costum, entre la execució pròpiament dita y la interpretació, es
à dir, entre'l trevall de l'orquesta y"l del d i rector. Tolas las execucions han sigut, per
regla general, excelents, arribant algunas
fins á verament maravellosas, tenint sempre
en compte'l diferent mèrit qu'hem establert
entre las tres seccions de la orquesta. Ilcm
sentit passatjes, fragments y obias senceras
qu'es impossible tocarho millor; n ' h i hà
hagut d'altres en que la falta d'una interpretació convensuda, ó las dificultats extraordinarias dels instruments de vent han enterbolit quelcóm la brillantés del conjunt. En
general, la orquesta Lamoureux executa ab
una clarctat extraordinaria, ab dicció expressiva sense degenerar en afectació y ab empenta y energia en els passatjes qu'ho requereixen. Potser dins de las gradacions de
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colorit l'hem trobada a millor nivell en el
moviment creixent qu'en el decreixent, assolint més la perfecció en l'extrém fonissim
qu'en el pianissim.
La magnifica Sinfonía incomplerta de
Schubert, es una de las obras que millor poden servir per'apreciar la delicadesa d'una
orquesta y'l bon gust de son director, y en
efecte, va servir per'acreditar de .debò als
músichs. Peró al mateix temps en Chevillard s'acredità de desconeixe'l veritable esperit de l'obra, la poesia que tota ella respira, y equivocà llastimosament els temps y
la expressió de molts passatjes, en particular
tota la primera part, conduhida ab massa
precipitació, y donant una dicció vulgar al
hermós tema que tantas voltas reproduheix
la corda. La segona part anà més encaixada,
per ésser bastant més senzilla sa interpretació, y vàrem trobarhi més color y expressió.
La rahó ha vingut à donàrnosla'l , mestre
Panzner, qui, ab tot y la deficiencia dels elements del Liceu, més de relléu ara que may,
ha conduhit aquesta mateixa Sinfonía y en
particular l'esmentat primer temps tal com
deu ésser, es à dir, tot lo contrari d'en Chevillard, produhint un tot altre y millor
efecte.
Un poema sinfónich, titulat Schéhérazade,
va oferirnos una mostra de la jove escola
musical russa y de la vàlua de son autor
Rimsky Korsakow. Es una suile que basa
tot el seu mèrit en els efectes d'orquestació,
escampats, ab més ó menys atreviment,
d'un cap al altre. Son autor ens revela
una marcada predilecció pels procediments
de Liszt y de Berlioz, sense qu'arribi may à
igualarse ab aquests ni per sa factura, ni
menys per sa genialitat. Ademés, respira iota
l'obra un orientalisme que, malgrat l'assumpto. arriba a cansar. No vàrem saber
véurehi cap idea ben concebuda y ben desenrotllada; la mateixa instrumentació es més
efectista que de gran valor, sense qu'arribi al
de moltas altras de compositors moderns. La
orquesta va fer maravellas en tota l'obra, y
per aquest únich motiu, en particular pel
lluhiment que proporciona als solistas, compreném figuri en els seus programas.
La Sinfonía en re de César Franck ja es
tot un'altra cosa, puig com la majoria de las
obras d'aquest gran mestre, cada dia s aprecia millor y s'admira més. En tota ella hi
regna la sobrietat de medis, la serietat y'l
gran domini del art que son caractenstichs en
son autor. Hi hà ademés una serenitat y grandesa de linias que deixondan y fortifican nostre esperit, especialment en el primer temps,
qu'estimém el millor y'l més grandiós. Podrán las obras de Franck entussiasmar més ó
menys, segons els gustos, peró tothóm ha de
reconeixe que son las creacions d'un músich
notabilissim que imprimeix à totas las obras
un sagell ben propi y caracteristich. Si de

JOVENTUT
212
moment no s'imposan per la falta de certs sàpiga fer bona lletra? Peró si aquestas lletras
efectes, ó potser perqué no están sobradas de no's confegeixen, si no diuhen res, el compoclaretat, no hi há dubte que, com tota la sitor no anirà enlloch, malgrat tots els inaumúsica bona, més ens agradan com més las dits esforsos dels que combregan en la seva
coneixém.
escola. Ricart Strauss no ha necessitat que
Si aquest concepte'ns mereix el fundador ningú l'imposés; la sola virtut de sas obras
de la moderna escola francesa, no'ns succe- l'ha imposat à tots els públichs. Donchs altre
heix lo propi ab molts dels seus deixebles. tant hem de demanar als moderns francesos
Pera nosaltres certs continuadors de Franck, y als adherits d'altras nacions; que's deixin
portant à la exageració'l seu sistema, no trac- de seèas y's mirin en el mirall d'en Dukas,
tan sinó d'amagar sa propia impotencia. A i - que ab quatre notas ab solta ha conseguit un
xis, per exemple, som els primers en admirar èxit que cap dels seus companys, de Chausmoltas obras d'en Vincent d'Indy, un dels son à Debussy y C.a, havia obtingut.
més grans talentsde la músicaírancesad'avuy
Pera explicar cóm ha interpretat la orquesy dels que capitanejan aquesta escola; mes no ta Lamoureux totas aquestas composicions
obstant, el mateix d'Indy. quan ha volgut re- modernas de qu'hem parlat, s'ha d'emplear
muntarse y escriure un'obra trascendental tot el vocabulari dels elogis, puig no hi há
com Fervaal, ja no es aquell exagerat mo- dubte qu'han constituhit el punt culminant
dernista d'altras obras, sinó que s'entrega del trevalldels músichsfrancesos. La Sinfonía
declaradament en brassos de Wagner.
de Franck fou dita d'una manera magnifica,
No dubtém que la orquesta Lamoureux clara y d'acort ab l'esperit de l'obra; els fraghaurà escullit d'entre lo millor dels seus pai- ments de Faure resultaren una filigrana de
sans pera demostrarnos els seus avensos. dicció; de l'obra d'en Chevillard ni cal parEfectivament, de lo bo y millor de la escola íame essent conduhida pel seu propi autor,
francesa d'aquests darrers temps es L'Ap- y en quant à L'Apprenti Sorcier, sols se'ns
prenli Sorcier de Paul Dukas. No hem de acut dir: colossal, maravellós, inimitable!
descubrir ara aquesta obra, puig dos anys
Una emoció d'ordre distint, peró tan Ilegienrera ne parlavam en aquest mateix perió- tima com l'anterior, fou el descubriment d'un
dich, donant compte de la magnifica impre- artista meritissira en el primer violi de la orsió que'ns produhi al sentiria à Paris. Sols questa, al interpretar el Concert de Max
hem de ratificarnos, donchs, en lo que di- Bruch. En Sechiari, un jovenet encara, s'ha
guérem, y sostenir que l'autor se coloca ab posat ja en el rengle dels grans violinistas y
ella molt per demunt dels seus companys. li espera'l més brillant pervindre. Quan un
Es un fragment de música descriptiva qu'en- dia y altre'ns exclamém d'aquestas máquicaixa á maravella ab l'obra de Goethe que l i nas de fer notas qu'ara s'estilan, ha sigut
serveix de tema, fent gala d'una instrumen- una incomparable satisfacció'l sentir un artació sumament vigorosa y teixida tota tista com en Sechiari. Aixó es lo que tant
d'efectes per demés agradables al oido.Aixó demanavam: un artista que digui, que fássi
si, donat l'assampto, la composició estriba parlar al instrument, qu'en lloch d'atacarnos
purament en la forma, en el magnifich tre- els nirvis ab tanta mecánica, conmogui las
vall orquestal ab que l'autor l'ha guarnida fibras de nostre cor al posar el seu tot sencer
y per lo mateix desitjariam coneixeà aquest entre l'arquet y la corda. Tal es en Sechiari,
en un'obra de fondn pera formarne un con- noy y artista tot d'una pessa.
cepte definitiu.
Réstans examinaria interpretació dels dos
No podém dir lo mateix de Gabriel Faure. colossos de la música, que resumirém pera
De tot lo que d'ell hem sentit, la major part abreviar. Hem pogut judicar la referent à
música de cambra, no recordétn res que'ns Beethoven ab l'obertura de Leonora y las
hagi entussiasmat ni convensut, com tam- Sinfonías Pastoral, Heroica y Octava. Aquespoch ho ha lograt ara ab la música de Pe- ta es pera nosaltres la que'n sortí més mal
lleas et Melisande. Desitjariam tornarla á parada, y la millor la Heroica. Tractantse
sentir, sobre tot aplicada à l'obra de Maeter- de semblants obras, inútil es dir que la orlinck, puig à pesar de tenir aquesta present, questa va fer en totas ellas grans filigranas,
no va conseguir impresionarnos. En el ma- donant extraordinari relleu á passatjes que
teix ordre, peró encara un xich més avall, po- sovint sentim fets malbé, y produhintnos
dém posar el poema del propi Chevillard Le continuadas sorpresas, tant el conjunt de la
Chène el le Roseau, de bonica estructura, peró corda com el quarteto de fusta que tan imporsense cap fons. Revela en son autor grans tant paper hi juga. Peró en quant al director,
coneixements musicals, magnifich domini de podém dir que sa interpretació de Beethoven,
la técnica... y res més. Y ja n'estém tips d'a- respectuosa en molts fragments, adoleix en
quest domini de la técnica que sempre sobres- altres del grave defecte d'alterar, no ja'l
surt, á falla d'altras qualitats, pera cubrir la temps (que ja sabétn es cosa discutible), sinó
impotencia del autor! ¿Qué menys se pot el ritme dins d'un període, acelerant els
exigir al qu' avuy emprèn la composició, finals de las principals frases melódicas. Ja
després de tot lo que s'ha escrit, sinó que en la obertura de Leonora li notarem aquesta
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falta, puig al costat d'un fragment ben conduïm n'eixia un akre desnaluralisat. Y foren
més de doldre aquestas llibertats del mestre
per quant la orquesta va estar espléndida de
sonoritat y de dicció.
La Pastoral va ésser, per lo general, ben
conduhida, y no obstant, hi fallà un quelcóm
que no era altra cosa queia poesia de l'obra.
Perquè en Chevillaid de poeta no'n té res, y
pera comunicarnos las sensacions que aquesta Sinfonía descriu se necessita sentirlas.
Aixis es que passaren sens entussiasmarnos
els dos primers temps, à pesar d'admirar el
trevall de la orquesta, particularment per lo
que respecta als solistas. Arriba la tempestat,
y llavors el mestre's va creixe, sens dubte
perquè encaixava més ab la seva manera de
sentir, resultant la pàgina millor interpretada de tota l'obra.
Sense consideraria un model en absolut,
la interpretació de la Heroica fou molt millor.
El primer temps, no obstant, va deslluhirlo
constantment el mestre ab l'esmentat defecte
de precipitar els fínals dels períodes, violentant els temas y destruhint tot l'efecte estétich de tan hermós edifici musical. La marxa
fúnebre no dirém qu'anés malament, puig no
podia anarhi ab aytal orquesta de corda, peró
si que fou dita de manera poch intima, poch
beethoveniana, y ab excés d'aparato, es à dir,
massa à la fiancesa. Del scherzo pot sostenirse
que va ésser magníficament executat y conduhit ab tota la lleugeresa y moviment que
requereix, exceptuant sols cl difícil passatje
de las trompas, quina execució, ab tota la
bona voluntat dels professors, y malgrat no
fallar cap nota, no passà de mitjana, j causa
de la falta d'expressió.
La Octava Sin/onla resultà, en nostre concepte, una calamitat, degut à qu'en Chevillard no la entén en absolut. Es veritat que
Vallegretto va produhir un efecte grandiós,
perquè es un dels números pera posar més à
proba las excelencias dels violins, peró aixó
se refereix à la execució, que no hem de discutir en cap manera. Mes en quant à la interpretació, fou equivocadissima à no poder
més, puig no hi hagué tal allegretto ni menys
el scherzando, sinó un moviment exagerat de
lentitut pera fer lluhir als violins. Altre tant
podém dir del moviment del minuetlo, que no
fou tal ni pel temps ni. per la gràcia en la
dicció. Respecte del últim temps, ademés de
sa falsa interpretació, faltada de la vida y
empenta que requereix, pecà també d'execució defectuosa, la més fluixa de tots els concerts, puig la orquesta anà -molt desequilibrada y'ls instruments de vent destrossaran
la part ab sas desentonacions y falta de justesa.
En las obras de Wagner hi trobarem de
tot: bo, dolent y regular. La interpretació de
la obertura dels Mestres Cantors no ha de donar cap gloria à la orquesta Lamoureux
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mentres la conduheixi en Chevillard, puig à
la falta de justesa en els temps s'hi uneix la
de clareial en la exposició y de grandiositat
en el conjunt. Fou una de tantas oberturas
que d'aquesta obra hem sentit sense poderlas recordar per res de notable. La escena
del Venusberg anà millor, si bé hi predominà
ab excés la forsa sobre la delicadesa; peró
apart d'algunas desentonacions del metall,
la corda va estar espléndida, exuberant.
La interpretació del Tristan fou pera nosaltres la verdadera consagració de la orquesta Lamoureux. La grandiosa potencialitat sonora de la massa de corda tingué, aixis
en el Preludi com en el Final, ample camp
pera esplayarse, y ho feu à maravella y ab
totas las reglas del art. Y la batuta de! mestre Chevillard estigué justa, justissima. marcant els temps exactes, subratllant degudament las continuadas progressions, arrencant de tots els instruments una dicció severa ensemps que grandiosa,y en una paraula,
donant à cada frase y fins à cada nota'l seu
valor exacte. La tranzició del preludi à la
mort fou en aquest concepte'l més perfecte
model que pugui presentarse.
Peró lot lo contrari succehi ab el Sie^friedldyll. Jamay l'haviam sentit tan desnaturalisat. tan destrossat. Y es qu'en
Chevillard no'1 t é ' l sentiment de l'obra
wagneriana; per aixó hi hà certas páginas
tan sublims en que'l seu esperit pràctich sab
assimilarse la grandiositat que contenen,
com succeheix ab l'anterior; peró n'hi han
d'altras més delicadas, més intimas, ahont
el ropatje de la forma no arriba à velar
may el fons, y si'l mestre no posseheix el
verdader esperit wagnerià's trobarà perdut,
com succehi en aquest. Apart deia escandalosa precipitació del temps, vàrem veure al
mestre Chevillard complertament perdut,
sens encertar una sola frase, sens entcndren
res de tota aquella inmensa torrentada d'armonias qu'anencà à Wagner el sentiment
de la paternitat. Y aixó es verament imperdonable, fentnos decaure en gran manera al
mestre francés com intérprete de Wagner.
Y finalment, vingué la obertura de! Tannhàuser, qu'ab tot y la riquesa de sonoritats
orquestáis que va produhir y la escassa alteració dels temps, no va entussiasmarnos
com altras vegadas, perquè arribaren fins à
nosaltres més las notas que l'esperit de !a
obra.
Els notabilissims concerts de que acabém
d'ocuparnos se deuhen al desprendiment
d' un grupo de personas ilustradas, perteneixents al Circuí Eqüestre, que sense reparar en las seguras perduas qu'havia d'ocasionar el seu presupost extraordinari, va
llensarse à la empresa per pur amor al art,
puig no hi cabia altre f i , triomfant dels seus
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propòsits y conseguint realisar un'obra d'alta
cultura artística, per quin motiu mereixen
fonda gratitut de tots.
Cal. donchs, qu'avans de termenar els hi
tributém la més entussiasta felicitació, per
haver dut à íelís terme empresa de tal magnitut, y'ls encoratjém pera que continuhin
en sos propòsits civilisadors, que hàbilment
conduhits podrían arribar a desinfectar la
corrompuda atmósfera qu'ordinariament respirém en l'art de la música, y que sovint
devé insoportable.
ORFEÓ CATALÀ.

das obras de Saint-Saéns, Reinecke, Schubert y Chopin, donant en totas probas de sas
aptituts y d'haver aprofitat las ensenyansas
del mestre, puig s'hi notava sovint el personal sagell de dicció distingida qu'es la característica d'en Granados. També va péndrehi
part el seu aventatjat deixeble Ferràn Via,
que ja s'ha donat à coneixe ab èxit en diferentas audicions, y quin millor elogi està fet
dihent que s'atreví y va sunirne ab bé de las
dificilíssimas Variacions Sinfónicas de Cèsar
Franck.
El violoncel·lista senyor Dini va contribuhir també à la festa, executant com té per
costüm una Sonata de Saint-Saèns y un Suite dt Zipolli, abdugas obras junt ab el piano,
qu'era tocat respectivament per la senyoreta
Jordà y'l senyor Granados.
La nota culminant del concert fou el Preludi, fuga y variacions pera piano y armonium, de César Franck, executat magníficament per en Granados y en Via. Es un'obra
hermosíssima, com tantas aitras del seu autor, y sa melodia, d'un sentiment y delicadesa
extraordinaris, va servir pera posar de manifest el refinat temperament artístich del mestre Granados, que va diria en l'armonium
d'una manera inmillorable.
Nosaltres el felicitém coralment, no sols
pel seu trevall personal, que sempie hem
alabat com se mereix, sinó pera encarrilar à
la generació que puja cap el cami del art,
sobreposant el cuydado de la dicció à tots
els prodigis d'execució: es à dir, pera ferlos
menys autómatas y més artistas, lo qual bona falta'ns fa à tots, dat el punt à qu'hem
arribat en aixó del auto moto pianisme.

Nostra primera associació choral va obsequiar á la orquesta Lamoureux ab un concert format per las més triadas obras del
seu repertori y algunas de novas, de las
quals cal paríame. Dugas d'ellas son originals d'un dels mateixos orfeonistas, el senyor Pujol, que ab aquets primers ensaigs ha
acreditat possehir condicions pera'l género.
Son dugas notas diferentas, l'una seria y
l'altra festiva, degenerant aquesta en mn
jdch trivial, y revelant la primera bastant
sentiment, apart de certa facilitat que no es
comuna en els principiants. Pel camí de La
non-non dels papellons, pot arribar en Pujol
à ferse un nom apreciable com à compositor.
El mestre Pedrell ha fet una molt bonica
cansó, Don Joan y Don Ramón, ab dugas melodías populars mallorquínas qu'ha sabut
recullir ab la trassa que li es peculiar. Es un
diálech ben interpretat, sobre tot en el fragment que imita la cavalcada', sumament caracteristich. No cal dir si tractantse d'aquest
autor l'armonisació resulta de mà mestra.
En cambi, la nova cansó del mestre Nicolau,
Entre flors, es la més fluixa de totas las
CONCERTS PANZNER.
qu'ha produhit, tant per lo que toca á la melodía com a sa armohisació, que son de lo
Ileusaqui un verdader director d'orquesmés vulgar que pot escriures. Es una cansó ta, un mestre alemany qu'es à la vegada
que desdiu de sas companyas La Mare de intérprete notabilissim y director consumat,
Deu y La mort del escolà, els èxits més justos
pertanyent à la mateixa fusta de que provey unánims qu'ha tingut en Nicolau, y que
nen els millors entre'ls molts que'ns han
vàrem tornar à sentir ab el mateix gust de visitat. Las circunstancias en que ha tingut
sempre.
de donarse à coneixe à nostre püblich no
Lo restant del programa era format d'o- .eran de las més favorables, dada la calitat
dels elements à sas ordres, quina delicienbras prou conegudas, à las que l'Orfeó hi
donà sa interpretació de costüm, mereixent cia's fa avuy més patenta que may à nostre
particular esment el final del Credo de Pa- püblich; peró no obstant, aquest ha sapigut
lestrina, que fou cantat potser ab més em- apreciar tot lo que val el mestre Panzner y
penta y vigor que may, produhint nn efecte ferli la deguda justícia.
Es aquest una notable personalitat en l'art
acústich dels millors.
de la batuta, un director ple de conciencia y
CONCERT GRANADOS. de serenitat, y sobre tot, un intérprete dels
que fan quelcóm més que conduhir als m ü L'Academia de piano qu'ha establert el sichs, aixó es, dels que'ns revelan la essèndistinguit pianista Granados està donant ja cia, l'ànima deia composició tal com se manifesta al seu esperit. No allargarèm més
fruyts profitoses, dels que va esserne una
bella mostra'l concert que ab el concurs dels aquesta revista senyalant una per una totas
seus deixebles organisà'I dissapte passat en las obras qu'ha interpretat. Entre las més
notables hem de colocar las Sinfonías de
la elegant sala Chassaigne. Las senyoretas
Schubert y Mozart (en particular aquesta),
Jordà, Sostres é Icart varen executar ésculli-
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que malgrat las deficiencias de la orquesta,
foren objecte per part del mestre d'una magnifica interpretació, que podám ab justicia
calificar de clàssica.
De Beethoven n'es també un magnifich
intérprete, com ho demostrà ab las Sinfonías
Quinta y Séptima. Particularment l'ultim
temps de la Quinla fou magistral, com també
la manera com digué tota la Séptima, si s'exceptúa la excessiva lentitut del allegretlo, que
apart d'aixó fou hermosament dit. Tant el
presto com {'allegro varem trobarlos justissims y d'acort ab totas las grans interpretacions que n'hem sentit, encara qu'hagin
sorprès aquí á Barcelona per causa del ensopiment á qu'estavam acostumats á sentirlos. La obertura de Leonora va ésser també
objecte d' una magnífica interpretació. En
nostre concepte, lo que Beethoven va escriure, feta aquella salvetal,es lo que'ns ha donat
el mestre Panzner.
Dels fragments de Wagner també n'ha
donat interpretacions forsa respectuosas. El
preludi de Parsifal fou el més fluix, creyém
que principalment perqué may ab nostras
orquestas podrá tocarse tal com deu ésser.
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En camhi, en els Mestres y Tristan. en particular l'ultim, molt bé, de Ilegítima marca
wagneriana, com aixis mateix en la obertura
de Tannhauser, á la que donà gran brillantes,
particularment al final, y adoptant la modificació en els corns que varem sentir al mestre
Nikisch. Podém discutir si deu ó no modificarse lo qu'está escrit, peró tornamho a sentir s'ha de reconeixe que produheix forsa
efecte.
Esmentarém. per uhim, el magnifich poema de Strauss Mort y transfiguració, obra
que cada vegada sentim ab més gust, per
ésser de lo bo que s'ha fet de Wagner ensá.
El mestre'l conduhí ab tota conciencia, arribant á arrossegar la orquesta en l'inspiradissim himne ab que termina.
Aixis s'han acabat els concerts del Liceu,
de manera millor de lo qu'era d'esperar. Y
ab ells ha teimenat aquesta temporada de
febre musical que, en mitj de moltas cosas
d'importància mitjana, ens n'ha ofert altras
de ben notables, de las que deuriam treuren
profitosas ensenyansas, que potser altre dia
ab més calma exposarém.
JOAQUIM PBNA.

L A PUBILLA D E L «MAS TRIST»
A mon rtsfectal'U amüh en Jostfh Anfrum.
pels malalts d'amor
no's fan pas receptas.
Malalta d'amor,
passeja per l'era.
Son rostre esllanguil
apar d'un espectre.
Els nlls enfonzats,
las gaitas fonentse,
els Uabis ressechs
d'un blanch com de gebre.
Quan era á ciutat...

Qué trist el <Mas trísu
d'cnsá que hi es ella!

III
L a pubilla ha mort!
E l sol bat per l'era
tol esmortuhil
d'ensá qo'ha mort ella.

tan fresca y alegral
Qoé trist el «Mas trist»
d'ensA que hi es ella!

L a pubilla ha mort!
Solitaria l'era,
sols de nit s'hi veu
passejà un espectre.

II
Quan bat de ple'l sol,
passeja per l'era.
Sa cara talment
apar d'un espectre.
Pobretal Té'l cor
malalt fins ab febre;
del mal que pateix
no ho sab pas cap metje;

L a pubilla' ha mort
quan tost las poncellas
cantavan pel món
que la primavera
vindria aviat
vestida de festa...
Qué sol el «Mas tristv
d'ensá qu'ba mort ella!

JAUME TKRRI.
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JOVENTUT

NOVAS
Al Principal s'ha estrenat la obreta Quisquillas, traducció d'un vaudeville, havent obtingut èxit regular malgrat sa poca consistencia, gracias à estar plena de situacions
cómicas, portadas pels cabells la major
part d'ellas.
A Eldorado s'ha estrenat La Trapera, sarsuela escrita pel senyor Larra y posada en
música pels mestres Caballero y Hermosa.
Adoleix aquesta obreta d'un sentimentalisme
bastant carrincló, si bé demostra bona intenció en son autor.
Y aixó es tot lo que dels teatres barcelonins se pot dir per lo que toca à la passada
setmana. Com se veu, la temporada continua
essent magre en tots els teatres, especialment en aquells en que hi actúan companyias castellanas.
Aquesta setmana hi há exposadas á Ca'n
Parés varias obras de l'Ernest Soler de las
Casas, de las que'n parlarém en nostre pròxim número.
El periódich gironi L'Enderrock ens ha
enviat el cartell dels Jochs Florals que celebrarà'r dia 9 del vinent maig. S'ofereixen
quinze premis, y'l jurat calificador està com-

post pels senyors Joseph Franquesa y Gomis,
president; Joaquim' Botet y Sisó,- Francisco
Monsalvatje y Celesti Devesa, vocals; Francisco Balari, secretari.
Els trevalls deuhen enviarse al secretari
de la comissió organisatjora, en Frederich
Gircós, carrer de Mercaders, 22, segón,
avans del 27 d'abril.
Publicacions rebudas:
Poesías, per Francisco X . Majuelo. Considerat aquest aplech de poesías com à obra
d'un principiant, s'hi observa facilitat en la
versificació, com també sentiment y cert bon
gust en la elecció dels assumptos. El llibre
ha sigut imprès en l'acreditat establiment
d'en Joseph Franquet y Serra. Girona. Preu,
2 pessetas.
La Farigola (ascendente florebunt), lletra
de mossèn Jacinto Verdaguer, música de
Joan Borràs de Palau. Aquesta bonica composició ha sigut editada per la editorial de
música d'en Rafel Guardia. Se ven á 4 pessetas.
La Mare de Deu, cansó popular catalana,
XXIII del «Cançoner Popular», figuramhi
una ilustració d'en Graner y las acostumadas
notas folk-lóricas. Preu, 10 cèntims. Dipòsit,
Rambla de Sant Joseph, 11.
Fidel Giró, impressor. — Carrer Valenci», J l l .

I0VENTUT
S E T M A N A R I CATALANISTA
Els trevalls se publican baix la exclussiva responsabilitat de sos
autors.
No s'admeten els que no sían inèdits.
No's toman els originals.
Se donará compte de las obras rebudas en aquesta redacció, y de
las qu'ho mereixin se'n farà crítica.

PREUS D E SUSCRIPCIO
C A T A L U N Y A : Un any
8
>
Mitj any
4'50
»
Trimestre
2'25
A L T R A S R E G I O N S D ' E S P A N Y A : Un any.. .
9
E X T R A N G E R : Un any
10
Número corrent
20
»
àtrassat, ab folletins
40
»
>
sense folletins
25
Als suscriptors per tot el present any se'ls hi regalará
d'en Rafel de Casanova.

Pessetas.
»
>
Franchs.
Cèntims.
»
»
la estatua

