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SUICIDAS
La mala fe manifesta ab que ha procedit
aquests dias la prempsa amicatalanista, ha
sigut reconeguda per la inmensa majoria dels
catalans. Per lo tant, no serém tan ignocents
que cayguém en el parany que certs periódichs venen posantnos quan s'escarrassan
pera fernos perdre la serenitat ab sas argucias malignas, sos judicis temeraris y fins
sas delacions tan encubertas com calumniosas y cobardas. Es clar que mereixen que
se'ls hi dongui una contesta; mes encara
qu'ells la mereixin, y nosaltres els hi deguém
y siguém bons pagadors, no is hi darém per
ara aquest gust, y farCm santament.
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Petits, venjatius, obcecats y tossuts, els
uns per rancis, els altres per pinxos y tots
plegats per veure de refer el negoci que se'ls
esbullava, farían pena si no fessin fàstich.
No parlém sols pel Diario de Barcelona, que
ens ha fet tan poch favor com ha pogut: parlém, ademés, per E l Liberal, per La Publicidad, La Esquella y La Campana, es à dir, per
la flor y nata de las casas de bon viure.
La escuma pren cos en moments com els
actuals, y convertintse en serp cuheja y ens
escup el veri de que anava plena. Senyal manifesta de qu'està mal ferida. El dia que l i
aixafin el cap cuhejará més que may, peró
serán las darreras estremituts.
Es de doldre que'l Catalanisme estigui
amordassat en moments histórichs com l'actual: perquè si moments hi ha en la vida dels
Estats en que son de desitjar els més grans
espletsde la llibertat, traduhida en manifestacions de cultura, pau y amor, aquests moments s o n é i s de la coronació d'un monarca,
coronació que a Espanya lindrá lloch el
dia 17 en la persona d'Alfons XIII. Mes si está
amordassat el Catalanisme en las presents
circunstancias, si no pol fer sentir sa redemptora ven, qu'en realitat es veu d'amor y no
clam de guerra, no se'l culpi á n'ell, sinó á
las prédicas antissocials que un temps foren
consentidas y que, torbant l'ordre de iot lo

JOVENTUT
3'4
radias, y en veritat ho son els qui, com ells,
existent, fins à nosaltres feren qu'arribessin
las repressions: com si'ls catalanistas fossin han perdut el sentit moral y ab tanta obcecap perill ni pera las institucions ni pera Es- cació trevallan contra'ls seus propis intepanya.
ressos.
Es a lo que's tirava, y la cosa ve de lluny:
d'avans, molt avans de las darreras vagas.
P e r ó ' l s ' e s t a t s de forsa no solen durar, no
poden durar, y en veritat que son'de planye
aquells periódichs de que hem parlat, que
s'aprofitan del present anormal estat de cosas.
Han volgut y volen negar la forsa social del
Catalanisme, y lo qu'es pitjor, han volgut y
A L SR. D. J. PUJOL Y B R U L L
volen contrarrestarla quan més perduts se
veuhen. Res més qu'aixó fallava per'acabar
La fücilitac d'agradarse de
de posarse en evidencia nostres enemichs
tot no es el mellor dels gustos. Jo alabo las Menguas denegres y vermells. Després d'haver contrilicadas y'ls %'entrells escrupubuhit à que contra nosaltres se prenguessin
losos qu'han après de dir €jo>
midas que no estava en nostre anim provoy tSí» y tNo».
NIETSZCHE.
car, ens escarneixen mesquinament. Y heusVeus aqui'l meu gust. No
aqui la millor garantia de que'l Catalanisme
es un gust bo ni dolent; però
cs causa redemptora: els de dalt y'la de baix,
es mon gust y no linch d'ocultarlo ni avergonyirmed'eU.
els monárquichs y'ls republicans, els reacID.
cionaris estrets y'ls lliberals de pega, tols
els causants de la ruina d'Espanya, lots els
La manera cóm li contesto'l seu article l i
qu'han conlribuhii á petrificarla, tols van á probará que'l meu fou escrit ab tota sinceril'una més que may, molt més que may, con- tat, ex abundanlia cordis, y no ab fins u l tra nosaltres.
teriors com vostè y algú altre suposan,
segurament perquè no tenen el gust de coDeixém de banda'l baix procedir de qui neixem.
com E l Liberal gosa avuy com avuy escarDech fer constar que ni remotament me
nint las aspiracions d'una societat nova y
vaig proposar molestar à ningú, puig ni sé
desconeguda per ell. Dcixemlo á n'ell, y als
quins son els artistas á qui's deuhen els modemés que com ell procedeixen, per lo que
numents, y per vostè m'he enterat de qui era
son. Y no'ns en dolguém per nosaltres: doll'autor del Arch de Triomf.
guémnoscn, si de cas, per ells mateixos,
Reconech que mon article era lleuger y
considerant lo trista qu'ha d'ésser sa situació
atrevit.
Per aixó no m'agradan els monuquan s'han d'aprofitar d'estats anormals pera
ments:
perquè
son pesats y mansos.
despatxarse á son gust, treure tota la bilis
Y consti que si no vaig demostrar qu'eran
que tenían arreconada, y, ab sarcasmes pera
nosaltres y adulacions pera'ls que manan, dolents ( i ) , vostè tampoch va probarme que
veure d'anar tirant y, tol enganyant als de fossin bons. Si jo hagués cregut que mon
dalt y als de baix, reeixirse de las perduas article podia ésser escoltat, no haguera tracsufertas. Si aixó no cs furgar de nit en comp- tat l'assumpto miij en broma, y l'haguera
tes de trevallar a plena llum, no sabém lo fet precedir d'un estudi detallat de cada monument, y haguera acabat demanant scriaqu'es.
ment sa desaparició y sa substitució per
Deixemlos fer, que cóm més fassin més se altres de mellors. Peró fora ésser de sobras
darán a coneixe als ulls del poble, y menos ignocent creure en la possibilitat de cambiar
hi haurà qui'ls planyi quan més dignes de d'un modo radical l'aspecte d'una ciutat y
llàstima sian. en el dia de demà, que va apro- voler enderrocaren un dia cosas que tenen
pantse y qu'ha d'ésser molt més llaich, més
clar.sPesplendent que l'actual instant tene(l) Tinch de fer excepció del monument á Marbrós de quinas ombras s'amparan.

Suicidas hem posat per titul a aquestas

qnet, qu'es l'únich que m'agrada, junt ab algunas estatuts del Saló de Sant Joan.
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de caure à son temps y sahó, com la fruyia
quan está madura.
L'esperit de lo que jo penso es que Barcelona ha de millorarse molt y molt pera establir equilibri entre son gust y sa riquesa.
Tornant als monuments, deixo la paraula
a Schopenhauer(i):
«A la complerta falta de gust d'aquesta
¿poca, pertany també'l qu'en els monuments que s'aixecan als grans homes, se representan aquests ab trajos á la moderna.
Perque'l monument s'aixeca a la persona
ideal, no à la real, al héroe com á tal, al portador de tal ó qual qualitat, autor de tais
obras ó accions, no al home tal com lluyta
en el món, impregnat de totas las flaquesas
y faltas que van ¡untas á nostra naturalesa;
y com aquestas no devian glorificarse, tampoch sa livlta y sos pantalons tal com els
portà. Com á home ideal, presentis en figura
d'home, vestit solzament segons la costum
dels antichs; es a dir, mitj nu. Y únicament
aixis està à . l a mida de la esculptura, que
com à tal, remesa sols à la forma, exigeix la
forma humana complerta é indiferent.»
El gran Rodin abundava en aquesta opinió quan va fer nua la figura de Víctor Hugo,
y, amplament envolta en roba folgada, la
superba estatua de Balzac.
Crech, ab tol, que's pot fer alguna excepció quan el gran home usava un trajo tipich,
com Napoleón I y Goya, ó bé quan pertany
a una época en que'l vestit era artistich y tenia amplitut, com passa ab el Dant, Petrarca, Ansias March, etc.
Segueix Schopenhauer:
«Y ja qu'estich tractant de monuments,
vull notar ademés qu'es un visible despropòsit colocar la estatua en un pedestal de molta
altura, ahont ningú pot véurela may bé,
tant més, quan per regla general es de bronze, y per lo tant negrosa; perqué vista de
lluny no es distinta, y si un s'hi acosta s'eleva tant, que té'l cel per fondo y la vista s'enlluhcrna. En las ciutats italianas, sobre tot
i Florencia y Roma, hi há infinitat d'estatuas en plassas y carrers, peró totas en molt
baixos pedestals, pera que's puguin veure bé;
fins els colossos de Monte caballo están sobre
pedestals baixos. De modo que també en
(1)
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aixó's manifesta'l bon gust dels italians. Als
alemanys, al contrari, els agrada un pedestal
de pastisser, ab relleus, pera ilustració del
héroe presentat.»
Talment sembla que parli pels nostres monuments, qu'obeheixen al patró ab que'ls
pastissers fan las monas de Pasqua.
A lo dit per Schopenhauer dech afegirhi
que cap de las estatuas dels monuments de
Barcelona està conforme ab la idea que tenim
del personatje. Per exemple en Prim, valent
y de caràcter impetuós, arriscat en el perill,
decidit y temerari en sas determinacions,
està saludant tranquilament com un general
de parada. En l'Aribau no hi sé veure al
poeta, ni en Clavé al cantor popular que
assadollà de poesia'l cor de nostre poble.
En Colón no hi sé veure res, perquè està
massa amunt.
El monument, segons mon gust, deuria
ésser la síntesis del carácter del personatje
representat, de lo que'l va fer distingir dels
altres homes fins al punt de que aquests
l'aixequessin per sobre d'ells.
Respecte al motiu d'haver citat Ires esculptors, en mon concepte excelents, es pel bon
desitj de que lo qu'hem de tenir sempre à la
vista ho fassin els millors, convensut com
eslich de qu'en' els concursos s'hi cometen
injusticias, voluntarias ó no, y no deixan
d'haverhi privilegis y distincions.
Vostè té rahó: vaig quedarme curt en mon
afany de demolició, y es que per aquell dia'm
va semblar que ja havia fet prou feyna. A escoltar mon desitj, enderrocaria tota la ciutat
nova, perqué soch enemich de las ciutats
grans, tant com soch partidari de las grans
ciutats. Y per'apoyarme, faré surtir à Nietzschc (1) ab son expressiu paràgraf:
«Y un jorn ovirà una filera de casas novas;
alashoras s'admirà y digué:
¿Qué significan eixas casas? En veritat cap
ànima gran las ha edificadas com á símbol
de sí mateixa! ¿Las haurà tret de sa capsa de
joguinas un nin idiota? Donchs que las torni
á ficar à la capsa un altre nin!»
Desseguida que vaig llegir son article vaig
compendre que me las havia ab un adversari valent, peró que no ^esdenya ampararse
ab las opinions de personas intelTgents y
(l)

Aixis f a r l á '/.aralhutita.
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que n saben; per això he demanat qu?rt y necessitava'l vot de confiansa pera defensarà
ajuda á Schopenhauer y á Nietzsche, que n'aquest y defensarse ella mateixa.
son grans amichs meus, y no he fet surtir à
Altres parlaren en el sentit de que devia
Ruskin perquè no l'he trobat a casa.
ésser admesa la dimissió à la Junta, puig no
L'Arch de Triomf el deixo fora de discusió havia sabut ni volgut defensar à nostre
perquè me l'ha fet comparar ab mas obras y amich Mon en el conflicte ab un president
ha citat al autor, á qui aprecio y distingeixo de Secció de lo criminal de l'Audiència. A l y crech capas de crear obras molt mellors. guns d'aquests, al meu entendre, estigueCrech qu es una falta de tacte, tractantse de ren massa... personals; del mateix modo
critichs, fer surtir las obras qu'han fet. puig que aquells estigueren massa enlayrats, no
si ellas autorisessin pera escriure, la major tenint en compte que no podém prescindir
dels fets al aplicar teorías.
part de critichs no podrían ferho.
La reunió, bon xich moguda, acabà no
Ah! Vaig transmetre al bohemi la noticia
de que aquell monument no era de coure, admetentse la dimissió presentada. Es digne
sinó de fecro, y, xuclant la pipa ab molta fle- d'ésser recordat que molts dels colegiats
ma, va respondre: «Bueno, que'n fassin fer- s'abstingueren de votár, ó surtiren pera no
pendre part en la votació; ó sia que no estaraduras.»
Sempre seré pera vostè un amable con- van conformes ni ab uns ni ab altres.
trincant. Ab aixó mani y disposi de son
afectissim servidor
SEBASTIÀ JUNYENT.

EN E L C O L E G I D'ADVOCATS
La Junta de Govern del Golegi'ns cridà à
junta general extraordinaria, pera donar
compte de la dimissió qu en ple presentava á
sos mandataris, els colegiats.
¿Quin era'l motiu de sa dimissió? El que
per una Sala de l'Audiència del Territori, en
dos assumptos diferents, havian sigut revocats els dictàmens de la Junta de Govern:
dictàmens en els que aquesta rebaixava'ls
.honoraris de dos colegiats.
De primer moment, sembla que'ls senyors
de la Junta dimitiren per creure que, ab els
esmentats fets. quedava rebaixada sa autoritat y de retop ferida la dignitat del Golegi.
Mes per desgracia no fou aixis, sinó que,
prescindint de son carácter de mandataris,
no vegeren més que sa equivocació personal
al apreciar els honoraris impugnats: y presentaren la dimissió per amor propi.
Nostres amichs en Joscph M . ' Vallés y
Ribot y en Miquel Laporta, plens com sempre de desitjós d'enlayrar las qüestions, demanavan que s'aprobés una proposició no
acceptant la dimissió de la Junta, y se l i
dongués à més un vot de confíansa. Y ho
feren creyent que ab els actes de la Sala havia sigut rebaixada l'autoritat de la Junta y
ferida la dignitat del Golegi, y que aquella

Si la Junta de Govern, com ens va dir. no
creya rebaixada sa autoritat, ni la dignitat »
autonomia del Golegi, per las esmentadas
revocacions, no podia ni devia dimitir per
un assumpto tan... petit. No'ns hi té acostumats à tanta delicadesa, puig ha sapigut
aguantar cosas molt més fortas y que realment devian ferir sa dignitat. A més, si ab
sa dimissió, com deyan, se creavan serias
dificultats al Golegi, donchs era dubtós si's
podia renovat- la Junta y era possible que'l
Golegi quedés sense mandataris, diguin:
ipodian per una mesquinesa deixar als colegiats sens amparo ni defensa?
Si es que creya rebaixadas una y altra,
tenia obligació de dirho clar, sense fer
embuts, y à convéncens à nosaltres, per
unanimitat li hauriam donat .un vot de confíansa à fi de que tingués tota la forsa necessària pera defensar la dignitat y l'autoritat del Golegi. En vista de la gravetat del
cas, hauriam prescindit de fels passats y'ns
hauriam posat al costat de la Junta, donchs
defensant à n'ella, defensa vam la dignitat de
tots.
Mes, com he dit, no fou aixis, y la Junta
presentà sa dimissió sense pensar qu'avans
de ferho devia donar compte d'actes passats.
Havia deixat sense defensa à un company en
un serio conflicte; havia desatès y desayrat à
doscents y pico de colegiats que demanavan
junta general extraordinaria: devia explica-
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cions de son descuyt y de sa poca atenció
á n'aquests.
Si, senyor Almeda; si, senyors de la Junta: devian explicacions de sos actes. AI cap y
á la fi no son més que mandataris nostres,
y tenim dret á que'ns donguin compte de sa
conducta com á tais mandataris. Als ulls
nostres sa manera de fer no fou massa clara,
y per vostès mateixos, per nosaltres, pel bon
nom del Golegi, devian, primer que dimitir
per petitesas, explicar sa conducta, puig encara no es ben clar per molts si's mereixian
un vot de confiansa, ó si se'ls hi havia d'admetre la dimissió, ó si devian ésser Ilensats
de sos Ilochs mitjansant un vot de censura.
Esperém que un jorn ó altre ns las donarán las explicacions qu'encara'ns deuhen.
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Han parlat de Catalunya molt bé; fins dels
catalanistas també. Un n'hi ha hagut qu'ha
dit tres frases en català. Cóm s'assemblan à'n
aquells.'...
¡De bona fe ho han fet?... Cóm deuhen
riure ara! Tots els cómichs son iguals.
Don José Canalejas, en el calor del entussiasme, ens ha abrassat ais catalanistas.
¿Si, eh>
D'abrassadas n'hi há de moltas menas:
entre altras menys importants hi há la d'amor de familia, la d'amistat veritable, la de
cumpliment y la d'enemich que voldria estrenye al altre y, si fos possible, matarlo ó
deixarlo, al menys, malparat. ¿De quina
classe es la seva, don José? ¿D'amistat? No
ho crech. ¿D'enemich?... Veurém.
T. M .
10 maig, i g o i .

ES

L'IGNOCENT

NOTAS D ' A C T U A L I T A T

(DRAMA RLRAL)

Els clowns que, ó per no saber fer res de
nou, ó per'amenisar sos trevalls, diuhen una
serie de graciosilats de més ó menys bon
gust, procuran saber las frases que son d'actualitat en la població ahont trevallan, y ja
en la pista las repeteixen, amén sempre de
procurar enrahonar en la llengua del mateix
país.

Aquell mati l'ignocent de Mas d'en Candi
caminava d'un modo extrany, que no s'avenia pas ab el seu tarannà reposat y calmós:
caminava á batzegadas, trontollantse com un
borratxo, disparat per la dressera que desde
Prat Subirá conduheix al casal.

Cinch minuts avans havia tingut qüestions
ab la jova, y per aixó's trobava en aquell esMolts son els actors dolents que procedei- tat d'excitació impropi d'ell, tan catxassut y
xen aixis, y altres que son bons, peró fcusca- pacient d'ordinari. La jova i i havia dit qu'en
rforíd'aplausos, queprocuran fer com aquells, aquella casa no servia pera res més que
y especialment en el jorn de son benefici. per'afartarse à l'hora dels àpats, y aixó'l teCasi sempre, si enrahonan pera donar las nia fora de si... perquè no era veritat, no,
qu'ell trevallava tot lo que podia pel bé de
gracias, ó pera dir adeussiau, tocan la nota
la
casa y no menjava pas més que'ls altres...
patriótica del pais dels altres, ó la més afaSinó
que la jova l'havia agafat de tema deslagadora que saben.
de qu'ella va entrar á la familia y no sabia
Tots ells ho fan pera ésser aplaudits més cóm tréuresel de la vora... y per xó'l mortivoltas, y fins pera preparar la tornada. La
ficava tant com podia, rctreyentli cada dia
qüestió es afalagar al püblich; lo demés...
fins el mos de pa que's ficava á la boca.
res! May ho fap de bona fe; may diuhen lo Aixis mirava d'aburrirlo y ferli fer un atenque senten, y quan se'n van se riuhen del
ta!...
püblich, ó bé'l compadeixen perquè se'ls han
cregut.
Y encara sort que molts cops, quan tenian
rahons, hi intervenia l seu germà, l'hereu,
Dos ministres han estat de viatje á Cata- posantse de la seva banda y procurant conlunya. En la vida de la comedia politica han vence à la seva dona de la obligació que pesava demunt d'ells de mantenirlo mentres
fet un bolo.
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trevallés pel profit de la casa, que de lo contrari, jo crech que temps hà qu'ho hauria conseguit d'aburrirlo la jova, induhintlo á pendre una mala resolució.
Y per'xó aquell mati estava desatina! y
fora de si, perqué l'hereu, qu'era à vila, no
hi havia pogut intervenir, apaybagant els
ànims com de costúm. D'aqui que ab la jova
se'n haguessin anat de páranlas, acabant per
dirsho tot.
Y avensava ab la dalla al coll, mormolant
páranlas incoherents, fent accionats enérgichs y convulsius...
Y aquell dia si que'l faria un atentat, y un
atentat dels grossos: no sabia ab qué ni de
quina manera, peró'l pressentia l'aientat, el
veya aproparse per moments...
Al arribar à Prat-Subirà sa exaltació va
pujar de punt. Dels rems d'herba extesa que
á la vigilia havia deixat al prat no se'n veya
ni un; tot lo més algún qu'altre bri d'herba
escampada sens ordre ni concert, com rosegalls d'un fcsti.
Y l'ignocent, devant d'aquella malifeta,
restà com petrificat. De cop un somris maligne's dibuixà en els seus llabis groixuts y
asprosos... «Es clar que no podia ser d'altre!
Qui havia d'ésser sinó'l pastor del Mas-Ti-

I
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coy! Qui podia ésser sinó aquell avestrussàs
de Piltra!...»
Apretà'ls punys ab ira y enjegà un renech
recargolat.
— Rellampus, rellampus!... —barbotejava
apenas. Y tornava à cloure'ls punys més fort
qu'avans. Si, no podia ésser altre que'l Piltra'l que hagués deixat anar el bestiar à Prat
Subirá; no podia ésser ningú més!... Y's
mirava'ls brins d'herba extesa, espurnejantli
els ulls de rabia.
—Me la pagarà, me la pagarà!... —mormolà de cop. Y passejà la mirada al seu
entorn.
El Piltra, ab son remat, avensava tranquilament per la fresquivola dotada, tot acompanyant els bels de sas ovelletas ab tendrás
passadas de fluviol. El remat anava pujant
lentament, peresosament pels costaruts viaranys, esflorant l'herbey encara humit per
l'aygalim de la rosada matinal... y'l Piltra,
xano-xano al seu darrera, somreya dolsament pensant en las bailadas qu'havia fet el
diumenge últim, à vila, ab sa estimada la
Riteta del Ordal.
Ovirarlo l'ignocent y llensarse al seu encontre, fou obra d'un instant. L'ignocent
corria, corria^adalerat, rostos avall,
volejant la dalla, sedent de venjansa.
Y va arribar al lloch hont el remat
pasturava, y al esserhi llensà un crit
inarticulat, biliós, esferehidor...
Y aquest crit despertà tot d'una al
Piltra, al pobre Piltra, interrompent
son amorós soliloqui y transportando
bruscament dels llochs ideals y platjeriosos que sa desbridada fantasia l i
feya entreveure, à la realitat més crúa
y esglayadora.
—¿Per qué m'has deixat anar el
bestiar à Prat-Subirà, eh:-Digasme!...
Gamarús, més que gamarús!...—confegí l'ignocent ab prou feynas.—Mal
rellampl...—
\
Y no l i donà pas temps pera contestar, perquè brandant la dalla y
llensantse al seu demunt, li tallà'l
coll casi en rodó...
En Piltra feu dugas ó tres tentinas,
se dugué las mans al cap y caygué
desplomat...
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Y l'ignocent de Mas d'en Candi, al véurel
caure fugi, fugi corrents, camps á través, fent
grans dalladas, en direcció à un barranch...
Y las ovellas belavan, belavan tristament,
esma-perdudas per la fresquivola dotada,
com si ploressin, com si coneguessin qu'havian perdut per sempre al seu amantissim
pastor, al seu menador carinyós que tant y
tant las estimava...
IGNACI SOLER Y ESCOFBT.
( D i b m x d e F . Sardà.)

APÒSTOLS ARTÍSTICHS
No podém creure gayre en las prédicas
per medi del Art quan aquestas no van dirigidas à corretjir defectes exteriors ó momentanis, sinó à extirpar defectes que radican en -la naturalesa intima dels homes
ahont hi tenen arrels que may podrán arrencarse. Totas las prédicas en aquest sentit
resultan inútils y'l vent se las emporta. Els
que las escolian, els uns arronsan las espatllas ab indiferencia, els altres cridan y protestan; sols els més exaltats, els eterns somnia-truylas que no caminan may per la terra
qual organisació desconeixen, ni poden elevarse á un estat contemplatiu perquè'ls hi
manca serenitat d'esperit, creuhen ab aylals
prédicas haver assolit la poderosa y fantástica palanca d'Arquimedes que devia determinar una transformació total en la marxa
del món.
Aquestas consideracions se deduheixen—
encara que son aulor no hagi volgut provocarlas—d'un article publicat en Le Figaró
de Paris (6 de maig) titulat Brieux l'Apótre,
del disiingit publicista Ni. Gastón Deschamps «Me trobava en el teatre Antoine—
diu en Deschamps—la memorable vetllada
en que M . Eugeni Brieux, rodejat d'una
munió de sabis metjes, eloqüents diputats y
distingits moralistas, ens llegi públicament
la parábola dels Avariés. El to de sa veu,
l'aspecie de son cap, el cavem idealista de sa
cabellera indicavan en el célebre autor de
Blanchelte y de las Remplaçantes la disposició particular y caracteristica que'ls teólechs califican á'eslat apostúlich.»
Se tracta, donchs, seguint sempre à n'en
Deschamps, d'un convensut, no d'un poseur
d'aquells qual fi no es altre que'l de sorpen-
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dre la bona fe del públich; se tracta d'un
convensut que vol exhibir devant de la humanitat las llagas morals y socials que la
corrompen y envileixen; peró aylals llagas,
que tots coneixém y patim directa ó indirectament, ¿son susceptibles d'una cura radical
—ó al menys de modificació—pel sol fet de
que un senyor las fassi públicas? Lo que no
ha pogut obtenir l'efecte inmediat d'aytals
llagas ¿arribarán à obtenido las escenas
d'un drama ó las páginas d'una novela? Si
aixis fos, d'ensá qu'en Zola va publicar sos
Rougon-Macquart y l'Ibsen sos Espectres,
podria haverse observat una decreixensa en
els eterns mals de la humanitat, perquè'ls
homes haurian esdevingut conscients de lo
que destruheix llur naturalesa, obrint els
ulls devant del perill. En l'esperil de tothóm
podrá irobarse la convicció de que aytal resultat no s'ha obtingut: la indignació, la
extranyesà ó l'entussiasme qu'ha provocat el
drama d'en Brieux ve á demostrarho. Ens
Irobém com avans. El dia qu'algún altre
Brieux ens presenti, encara d'una manera
més descarnada, la miseria de la humanitat,
sentirém els mateixos crits d'esglay que sentim ara. L'home es incorretjible, peró sempre
li ve de nou que l i retreguin las sevas faltas.
M . Gastón Deschamps, després d'haver
escoltat la lectura del drama, se sent revifat
per una alenada d'encoratjament y efesperansa. «Lo essencial — diu—consisteix en
saber si'ls consells del orador tingueren resultat. {Ens haurém aprofitat de sas paraulas
pera tornar sobre nosaltres mateixos, per'arrepentirnos dels nostres erros y fernos el
ferm propòsit de no caure may més en nostras habituals abominacions? Donchs jo afirmo que boy recullint llurs abrichs del guarda-robas, els més valerosos fétards de Paris,
y las més serenas matronas, surtían ab ayre
inquiet. Si M . Brieux, per sa coratjosa i n i ciativa, ha fel reflexionar á mitja dotzena de
pares qu'estavan á punt de tractar matrimonis etzarosos, no ha perdut el temps. Si ha
salvat una sola noya del perill d'ésser entregada en cos y ánima á un d'aquests desconeguts que las familias acullen ab els brassos
oberts y que tan sovint ponan las tristas reliquias de llurs alegres disbauxas, es un benefactor públich. Ab aixó ja'n tinch prou.
No l i demano res més.»
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No es fácil que's cumpieixi'l desitj de
M . Deschamps. ¿Quin resultat práctich produhirá en la societat el nou drama d"en
Brieux? Apagat el ressó del memorable escàndol causat per la prohibició de la censura
francesa, tindrém un'obra mós en la llista
de composicions dramáticas que no eclipsará
segurament el recort de Hamlet ni de Hedda
Gabler, ni podrá impedir que'ls cranchs i m placables del vici, de la miseria y del dolor continuhin rosegant las entranyas deis
homes.
Creyóm que'l camp del Art deu ésser infinit; creyém que deu reQexar totas las opinions, tots els aspectes de la vida, peró sempre'ns ha plagut més l'Art com á manifestació de la veritat y de la bellesa—ja sia per
la reproducció tidel y viva de lo que succeheix en la terra, ja per la reproducció fidel y
viva de lo que succeheix en la regió del esperit—que com à medi d'extirpar els vicis
socials que may han de desapareixe per ésser fills de la mateixa condició humana.
Las obras tendenciosas son las que més
s'imposan de moment al públich, peró son
també las que moren més aviat. iPer qué?
P e r q u é al cercar un fi ultra-artistich s'allunyan de la veritable missió del A r t , y, ab el
temps, han de caure forsosament per mancàriashi una base ferma y sólida.
Y si algu ns titlla de reaccionaris per la
naturalesa de las ideas que acabém d'exposar, sàpiga qu'admetém, dins del A r t , la
més absoluta y complerta llibertat, tant en
la elecció del assumpto com en .la forma y
desenrotllo del mateix. Peró ¡per l'amor de
Deu! qu'abandonin d'una vegada'ls artistas
la deria de transformar el món, la derla de
corretjir vicis y defectes, perqué llurs esforsos han de resultar tan práctichs en la esfera
real de la vida, com las gloriosas gestas del
inmortal Don Quixot. Que fassin art en el
sontit més ample del mot, tot recordant las
paraulas de Schopenhauer: cal quen el món
hi hagi gent de toia mena.

TEATRES
LA SADA YACCO.

S'aixeca'l teló, y un qQadro ple de llum,
ple de vida s'ofereix á nostres ulls: qüadro
de costums exóticas y senzillas, de colors
suaus y armónichs. A pesar del march barroer que forma l'escenari, y fins de la pobresa de las rudimentarias decoracions, nostra
imaginació'ns transporta á llunyanas térras
y als pochs moments ens sentim dominats
per aquells actors extranys, d'una sensibilitat tan exquisida y d'una movilitat tan extraordinaria, que sembla qu'en ells tot parli.
Sentim els batechs del seu cor; llegim en sos
ulls clars, tantost ferotjes com tendres, els
rencors fondos, els sentiments delicats y las
passions intensas qu'agitan sas ánimas; endeviném en sos rostres pálits de músculs flexibles els seus secrets intents; y en las sevas
actituts senzillas y ayrosas, y en els seus moviments ara acompassats y mandrosos, ara
rápits; desordenáis, y esferehidors, hi llegim
tota una trista historia, una historia senzilla
y terrible que constituheix l'argument de las
obras que representan.
En tres dlas la companyia del teatre i m perial de Tokio ha representat sis obras en
un ó més actes. Totas son interessants y'ns
donan una idea de lo que deu ésser cl teatre
japonés. Ens fa l'efecte d'un teatre primitiu,
d'un teatre que naix. Els arguments son com
petitas llegendas ó qoentos pera nens, presentats ingènuament peró ab forsa. El métier,
l'art de construhir, d'arrodonir una acció,
preparant las escenas d'efecte, preocupantse
de la verosimilitut de temps y de lloch, y demés detalls que tanta importancia tenen en
el teatre modern, no preocupa gens als japonesos, y fins jurariam—no tenint las pretensions d'haver entès el seu llenguatje—que
tampoch se fixan molt en la part literaria.
Per lo menys notarem qu'es raro un Uarch
parlament; y'l diàlech sempre viu y animat
que'ls diferents actors sostenen atropellantse
y parlant à l'hora, ab llarchs mutis y violentas
interjeccions, sembla més fill de la improvisació dels mateixos actors que de la imaginació d'un autor que té un plan meditat y vol
fer gala del seu ingeni. Potser si que improvisan. Sigui com vulgui, lo cert es qu'en el
fons d'aquests qüentos ó llegendas hi descubrim grans passions, sentiments nobles, vida
intensa y conviccions fermas.
En La Gheshay'l Cavaller se'ns presenta la
evolució del amor desde que naix en el cor
senzill y tendre de Katsurayc, fins que aquesta, en el paroxisme de la passió, esclata al
veures burlada per una rival Mentres son
amant la estima, el seu amor es tranauil;
mes després, al veures enganyada, s'hi barreja'l desitj de venjansa, y ab una energia
salvatje la tragèdia's precipita.
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Kesa es l'ànima sublim que sab sacrificarse per sa mare, á qui estima, y per son marit, a qui respecta. Es la víctima resignada
del dever. Un cavaller que un jorn va salvarla de gran perill y ab qui tenia de casarse,'s
presenta després d'alguns anys, quan ja ella
s'ha casal ab un altre. El cavaller compareix
amenassador per sa mare y per son marit, y
ella alashoras se sacrifica per tots fentse matar en lloch d'aquest.
Zingoro es un quadret més senzill encara.
Una esposa tendrament enamorada de son
marit, un esculptor que fabrica estatuas animadas, se torna boja de gelosia al sorpéndrel en son taller entre las estatuas que's bellugan y qu'ell sembla adorar.
Han dit molts que l'obra japonesa K i n koro era La Dama de las Camelias, y efectivament, la situació es molt semblant. Dos
amants que s'estiman: el pare d'ell que ve á
•convence a n'ella de que aytals amors farán la
desgracia del seu estimat; resignació per part
d'ella y tràgica mort de la mare y d'un fillet
que del emant tenia, al trobarse abandonats y
en la miseria. No obstant, hi hà una diferencia
entre las dugas obras, y es qu'en la de D u - *
nías lot es convencional y artificiós, tot es
fals y carrincló, tot es efectisme pur, y en
l'obra que fan els japonesos tot es sentiment,
tot sinceritat, lot vida. No'ls entenguérem
d'una paraula, y à pesar d'aixó, las escenas
culminants ens produhiren, à nosaltres y al
públich, una emoció com may haviam experimentat escoltant obras d'en Dumas, fos
qui (os el que las representés. La mort de
Margarida en l'obra francesa fa plorar com
se plora la mort d'una bestia.bufona y jove:
la mort fie Kosan y'l seu fillet fa plorar com
lan plorar las tragedias que venen à aclaparar las ánimas grans y generosas.
E l Shogun es pels japonesos un drama
clàssich, de costums antigás, que recorda
épocas de terroríficas rivalitats entre familias
poderosas. Un quefe déspota y crudel, lluytas de guerrers, traïcions, venjansas y un
drama d'amor y bojería, forman l'argument,
bon xich melodramàtich peró ab situacions
altament trágicas. Tal es, per exemple, la
escena en que la protagonistas torna boja al
veure morts al seu fillet y al que creu qu'es
son marit.
En quant al acte de E l mercader de Venècia en que té lloch el célebre judici, sols hem
de dir que'l presentan els japonesos ab un
refinament de detalls y ab una feresa molt
conformes ab I'esperit general que notém en
el seu teatre.
Es á dir: com á fons, els grans sentiments
y las grans passions de l'ànima, presentats
ab una ingenuïtat que revela l'instint tràgich
dels autors japonesos; y com à forma, una
sobrietat d'acció escénica y de paraulas, y
fins una tal puerilitat y bona fe en las escenas secundarias y elements cómichs de con-
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trast, que indican un teatre rudimentari.
Mes també baix aquest aspecte interessanlissim, puig que'ns permet observar usos,
costums y modalitats d'un poble que sent
l'art intuilivament y ab ingenuital viu la
vida. No ja com à notas de color y com à
quadros plàstichs, sinó com à reveladors
d'aquells instints, son altament sugestivas
escenas com las següents, entre altras, que
acompanya ab ritme mandrós à voltas, y à
voltas precipitat, una música senzilla ab caràcter de melopea apropiada à las diferentas situacions: En l'acte tercer de La Ghesha
y ' l Cavaller ens trobém ab una escena en la
que'ls monjos d'un convent, seduhits per
la gracia y gentilesa de la Ghesha, prenen
part en una dansa de caràcter semi-religiós
ab una alegría y candor que contrasta ab els
secrets designis de la venjativa Ghesha. En
Jíesa hi surt la cova d'uns terribles bandolers, bandolers de llegenda, de rostre repulsiu, cabells llarchs é instints perversos; arriba'l cavaller, noble quin renóm de valent
espanta als miserables facinerosos, y una
lluvia d'ell sol contra tots té lloch pera deslliurar à la donzella raptada. Es de veure'ls
prodigis d'agilitat, els recursos variadíssims
qu'en l'atach y defensa emplean un y altres,
y'l maravellós partit que saben treure de la
flexibilitat dels músculs. La lluyta resulta
homérica: tanta es la fe y convicció ab que'ls
japonesos la simulan. Idilicas son las primeras escenas de Kinkoio, contrastant sa esponianeitat y sa tendresa ab las exaltacions
románticas de las que podríam dir corresponents escenas dels primers actes de La Dama
de las Camelias. Y en E l Shogun ens topém
tot seguit ab escenas tan sugestivas com la
lluyta de guerrers en el primer acte, guerrers
de sanch ardenta, àgils baix sas superbas
cotas, esgrimint armas blancas que treuhen
foch al creuharse; com la escena del segón
quadro ab la ingenua declaració d'amor que
la hermosa Ki-kú fa al cavaller errant emprendada de sa noblesa, escena d'una delicadesa exquisida; y en f i , com la escena en que
els cómichs reals representan una barroera
farsa devant de son amo y senyor; cómichs ab
máscara, en que'l diable hi pren part y quina
pueril acció distréu al estúpit sobirà y à sa
cort senzilla. Y moltas més, que no acabariam may de citar.
A més d'aixó, una serie de dansas, sempre
acompanyadas pel ritme misteriós y melancólich d una especie de guitarra, de sons pera
nosaltres aspres, s'intercalan en totas las
obras com si volguessin asserenar els esperits pera sobtaries després ab las fondas sotragadas que'l drama punyent y crudel ha de
produhir. Cantant y ballant, ab dolsas armonías, caminém confiats cap à las grans tragedias de la vidal Després d'un ball frenétich,
indefectiblement ve la catástrofe!
Héusela aquí la impresió que'ns ha causat
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aquest teatre exólich; teatre senzill, peró
fondament humà; teatre rudimentari, peró
intensament trágich; teatre en apariencia
pueril, peró d'una vida superba; teatre modest, peró d'una filosofia consoladora; teatre,
en fi, digne d'un poble que sent l'art y ab
tota bona fe exteriorisa la bellesa.
Y aquest teatre ha vingut a revelárnosel la
Sada Yacco, actriu incomparable. Sembla
una figura de vell retaule, de cara de cera,
d'ulls clars y apacibles; mipiatuia de porcellana de linias puras y delicadas, flexible com
un jonch que tantost se gronxa mansament
acariciat per l'oreig joganer, tantost s'arrossega, pera redressarse sempre gentil, al embat de furiosas tempestats. Recubert per
fantásticas sedas de colors espléndits, un cos
que s'endevina bell y sensible guarda un'ànima d'energias indomptables. Anima gran.
que com totas las escullidas, sab mirarse la
mort ab ulls serens que mal amagan un secret desitj de deslliuransa. La seva veu, d'un
timbre infantil, articula una llengua pera
nosaltres inarmónica ab una dolcesa y una
claretat reveladoras de tot lo incomprensible;
y, com un nen que s'enfada, crits d'una sonoritat y energia salvatjes surten de sa gola,
imponents y trágichs persa mateixa ingenuitat. Son gesto es senzill, y'ls seus dits fins
parlan un llenguatje ben subtil, y'ls seus posats y actituts resultan sempre armónichs
fins quan son més violents; y Iota ella, en fi,
mostra en totas ocasions la distinció natural
y'l sentiment instintiu de la bellesa plástica.
Las sevas dansas no tenen res que veure
ab els balls metronómichs de nostras grans
estrellas coreográficas. Son dansas de vida y
d'expressió. Quan ella balla, tota'ns parla.
Ella'ns diu en Ghesha cóm intenta seduhir
als sacerdots de Budha pera lograr sa venjansa; ella'ns diu en Zingoro que no es pas
una dona viventa, sinó un ninot ab mollas
que diverteix al esculptor que ! creà y's complau inspirant gelos á sa mestressa; ella'ns
diu en /•.". Shogun que la seva ánima es ausenta, que sols la follia y'l desordre capritxós
inspiran els seus cadenciosos passos; ella'ns
diu qu'cs folla, hermosament folla...
Com actriu dramática, com actriu trágica,
se distingeix per la seva sobrietat. No n'hem
vista pas may cap qu'arribi com ella á expressar ab tanta senzillesa y naturalitat estats d'anim d'una intensitat trágica tan horrorosa com els que sovintejan en las obras
que representa. La seva mort al final de
Ghesha, satisfeta ja sa venjansa, en brassos
del home idolatrat: la melancólica resignació
ab que s'ajóu al llit del sacrifici al final de
Á'esj, sacrifici sublim d'un amor incompatible ab sos devers de filla y d'esposa; la desesperació qu'cn Kinkoro (La Dama de las
Camelias) s'apodera d'ella al creure—perquè
el pare d'ell li diu—que será obstacle à la felicitat del seu amant, y la dolsa resignació y

fermesa ab que's disposa al sacrifici; la energia salvatje ab que al final de la mateixa
obra dona mort al seu fillct, que quedaria
desamparat al morir ella; y se sent morir després d'horrible lluyta ab el seu cor de mare;
en ff—y pera no citar á dotzenas situacions
semblants—quan en E l Shogun se torna boja
al descubrir els cadavres del seu fillet y del
que creu son marit, son escenas totas que la
Sada Yacco interpreta ab una forsa tal d'expressió, ab una tal intensitat de sentiment y
de vida, que, com hem dit avans, no ho hem
vist igualat per ningú entré is actors europeus. Ni cap com ella ho logra ab tal naturalitat y senzillesa de recursos.
Per'acabar diguém quatre páranlas sobre
la representació del acte del judici de E l mercader de Venècia per la companyia de la Sada Yacco. Ningú com ells, á qui tant complauhen els grans esclats de passió, pot
identificarse ab l'horrorós quadro imaginat
pel gran Shakespeare. No es extrany,
dpnchs, que l'interpretin ab un refinament
tal d'horror, de passió y de sensibilitat, que
per un moment ens creguém transportats á
temps llegendaris en els que, segons sembla,
la vida esclatava ab violencias més brutals
qu'ara. El primer actor Otojiro Kawakami
va fer de mercader donant al tipo tota la
crudeltat que reclama. En quant á la Sada
Yacco, va fer el paper de l'orcia deliciosament. No ho sabiam pas lo que deya: mes la
seva dicció neta, dolsa y grave, la seva eloqüència insinuant, persuassiva á voltas y á
voltas irónica, y en fi, tota la seva figura y
gesto, respiravan una tal gravetat, confiansa
y misericordia, que'ns semblava entendre
una per una totas las páranlas.
Posém punt, que no acabariam may. D i guemli adeu á la gentil japonesa, y puig se'n
va á llunyanas térras sens dubte pera no tornar may més. donemli las gracias perqué
s'ha recordat de nosaltres, tristos catalans,
que no hi estém pas gayre acostumats á fruhir art del veritable.

tiit'mwa:'

UN SOMNI
Una d'aquestas nits tingui un somni que
sembla portar un gran simbol en si y que'm
deixà una impresió inesborrable; per si algún
bé pot fervos, aqui'l teniu.
Era al caure la tarda d'un hermós dia del
comens del estiu, y'm trobava en una mará-
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vellosa ciutat extensissima; era en un rich
pais florit, no ab la barreja de miseria y
sumptuositat de las ciutats modernas, no ab
la confusió d"estils arquitectónichs actuals
ni ab l'aspecte aclaparant y vulgar del tràfech
y de la civilisació d'ara; sinó una majestuosa
ciutat ab infinits palaus de marbre, plena de
luxuriosos y vibrants jardins, silenciosa com
si fos tan sols estada de princeps.
Un extrany temple s'alsava en son centre
dominantla; un edifici grandiós, bastit ab
una riquesa superba, que feya l'efecte d'una
inmensa joya. En tal palau no hi havia cap
símbol de religió determinada, peró son aspecte imponent feya pressentir qu'en son
dins s'hi guardava quelcóm d'altament decissiu per l'augusta ciutat.
Al anar á entrar jo en las primeras llums
d'aquell crepuscle, en aquell temple singular,
una gran munió silenciosa n'eixia. Espléndidas donas ab túnicas sens igual, donzellas
núas y blancas embolcalladas per la inmensa
deu dels propis cabells, homes musculosos
y altius ab ayrosas vestas, jovincels mitj cuberts ab curts mantells, infants de figura virginal y vells venerables, tots surtían pausadament, peró com alterats per oculta frisansa.
Al eixir se fregavan entre si ab estremituts
comprimidas, y Talé d'aytal munió'm donava
una angunia inexplicable y com may pertorbadora.
Anaren surtint mentres se ponia'l sol, y ¡o
al fi poguí entrar en el gran temple obscur y
quasi desert.
Apenas hi distingian res mos ulls; no hi
cremava cap llàntia, no s'hi seya cap imatje
ni cap símbol entre sas esbeltas pilastras;
sos murs eran nets y brillants, y una atmósfera indefinible m'hi oprimía'l cor.
Tremolós me n'entornava, quan una sospita terrible semblà ferme endevinar aquell
enigma extrany.
Surtí, y'l sol ja era quasi post; la munió silenciosa s desfeya y's perdía entre'ls palaus;
la calor estival queya com un agre-dols
torment, els jardins llensavan una flayre
corprenedora y un gran malastre semblava
aproparse ab la vinenta nit.

Vingué la nit, y ab ella la colossal disbauxa
nocturna; la febre erótica animà la marave-
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llosa y grandissima ciutat; las estrellas parpellejavan neguitosas en el firmament; la
lluna llumenava ab pálida claror y la xardor
cayenta animava y desvetllava'l general misteri impur; la flayre dels jardins esdevingué
irrespirable; las innombrables fullas se retorsavan y cruixian feblement: una sava mortal
regalimava per las bellas socas entre'l brunzir dels insectes, y'l marbre dels decrèpits
casals semblava volerse esquerdar al irresistible impuls d'aquell ambient de follias; y
las afolladas munions, rabentas, mormoladoras, se dirigían en la penombra de la nit
cap al temple extrany qu'en las horas nocturnas era omplert ab l'horrible misteri d'aquella impúdica humanitat.
Jo m'estava en un Iloch enlayrat, al demunt del mateix temple, desd'ahont contemplava tota la pelegrinació qu'avensava sota
els frondosos arbres y al costat dels palaus
resplandents.
Una gran pena . m'embarga. La munió
entrà tota; à poch à poch se tancaren las portas y la disbauxa comensà.
Un silenci pesà al defora en els palaus deserts; la nit esdevingué clara y quieta; y sota
del lloch ahont jo estava's sentia'l soroll febrós de la disbauxa inmensa que'm semblava
á voltas, apagat com arribava à mas orellas,
la ranera agónica d'un gran monstre, lluytant en sas darreras extremituts.
D'en tant en tant algú que s'havia retardat
trucava à la porta del temple del mal ab un
sol cop ressonador y tétrich, y desseguida
era obert.
Anavan passant d'aytal manera las horas
d'aquella nit; y à mida que la nit era alta.'I
soroll aterrador pujava y s'extenía, y tot el
temple semblava haverse d'ensorrar consumit per aquella destructora forsa que covava
en son sí, y un buf pervers eixia de sos finestrals y entelava'ls voltants com el fum d'un
gran incendi.
Jo sentia'ls progressos de la folla ubriaguesa y estava mitj desvanescut en un gran
sufriment; hi hagué instants capdals en que'l
deliri infernal semblà voler eixir del temple indigne com si aquest s'hagués ja curullat y la impuresa s'hagués volgut espandir
per la ciutat en ombras. y en un d'aqueixos
instants las portas s'obriren y vomitaren al
defora algunas ombras bojas que com una
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Alashoras, ab més espant que may, calculant que pressentintla'ls de dins no la obrinan, vaig compendre instantàniament també
que la Mort entraria, no essent oberta, ab una
clau qu'ella ja portava pel cas... y, en efecte,
tan bon punt acabi de pensar aixó, quan en
mitj del aixordador bullici apaybagat s'ohi
un soroll llarch y estrident que'l feya'l pany
del gran casal al ésser obert per la clau misteriosa.

exhalació de desgracia y de dolor se perderen en un crií penetrant que res tenia d'humà, en la foscor de l'arbreda.
De sobte, havent passat ja en tristesas
quasi tota la nit, vaig sentir trucar a la porta
del temple d'una extranya y desconeguda
faysó.
Quatre cops sechs y repetits à intérvals
feren mirarme qui trucava d'una manera
tan diferenta dels altres, peró decantantme
desde'l lloch ahont me trobava pera véureho
bé, tan sols pogui ovirar á sota una mica del
mantell negre que qui trucava duya, per taparme'l demés la volta del petit porxo de la
porta del palau del crim.

Y alashoras la Mort també hi entrà.
Tot d'un cop llavors el funest bullici parà
en sech, com jo inconscientment preveya, y
al silenci desconsolador del defora s'hi ajuntà
un tenebrós silenci del dins del temple
malvat.
Y llavors, també alhora, la nit ja passada,
un'auba espléndida apuntà demunt la lasciva
vila sens igual.
Y la llum del jorn l'aclari bellament, quieta y deserta, y, emocionat, adolorit, ab una
impresió fondissima, vaig despertarme quan
contemplava à pler el panorama gentil dels
dolclssims palaus extenentse enllà d'enllà, y
dels seculars jardins somniosos y quiets en
mitj del gran aclaparament de la nit moribonda.

Al esguardar jo'l tros de mantell negre
vaig pensar desseguida que qui trucava era
una viuda, puig no sé ben bé per qué fixament conegui tot seguit qu era dona, y que
anava à la dimonial festa desitjosa y endarrerida de gaudir d'aquell inmens espasme
carnal que á dintre ho omplia tot; peró devent de la insistencia d'aquell diferent trucar
extranyi desseguit també que no la obrissin
alhora, puig als altres endarrerits qu'havian
anat venint feya ja llargas estonas, al instant
eran oberts... quan, de sobte, lo llóbrech y
funeral del trucar aquell me sugeri ab tota
certitut la idea de que aquella que trucava
era la Mort.
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L A MÚSICA Á MADRID
SOCIETAT DE CONCERTS.

Ab ocasió de las festas que actualment se
celebran en la capital d'Espanya pel motiu
que tothóm sab, las principals entitats musicals han organisat audicions extraordinarias, conseguint fins atraure als que'ns té
molt sens cuydado lo demés. Aixis ha sigut que, tantost arribats, hem pogut assistir
en el curt espay de vintiquatre horas à dos
concerts y al estreno d'una ópera espanyola y
un teatre lirich nacional (segons dinhen). Y
per lo que pugui interessarà nostres lectors,
donarém compte de lo qu'aném veyent, fent
després una apreciació sobre la vàlua dels
elements artistichs y l'estat de la afieló y
cultura musical d'aquesta terra.
La Societat de Concerts, que compta trenta
set anys d'existencia y quina orquesta fou
coneguda del públich barceloní per aquellas
célebres lournées d'ara fa nou ó deu anys, ha
organisat pera las presents festas una serie
extraordinaria de concerts, apart dels reglamentaris que, com cad'any, donà en la passada Quaresma. Y pera revestir de verdadera
importancia las actuals audicions, ha encomanat la direcció de quatre-concerts al célebre mestre Weingartnet, contractant ademés
al no menys afamat pianista Paderewsky y
al conegut violinista espanyol Sarasate.
Ahir tingué lloch el primer d'aquests concerts, figurant en el programa la primera y
tercera part dirigidas per en Weingartner y
la segona per en Giménez (una mena de Nicolau madrileny) per'acompanyar els equilibris de violi ab que va recrearnos en Sarasate. No haviam tingut encara ocasió d'ocuparnos d'aquesta celebritat espanyola y ho
farém ara breument, puig novas ocasions tindrém pera exténdrens respecte d'ell. En Sarasate ho es tot menys un artista, es com si diguéssim un Rosenthal del violi, puig prou
ocasions hauran tingut nostres lectors d'experimentarho. Executa maravellosament, fa
prodigis ab las majors dificultats técnicas,
peró darrera del virtuós no trobém may al
artista. La monotonia de la seva dicció devé
insoportable, y aquesta falta de sentiment y
d'expressió que sempre havém trobat en ell,
se posà més que may de relleu en aquest
concert. Es també un altre dels seus principals defectes el mal gust en triar las obras, y
aixó. en ell tan proverbial, feu que'ns aburrissim ab una Fantasia escocesa de Max
Bruch, obra sense cap valor artistich, de lo
pitjor que coneixém d'aquest autor, y en la
qu'en Sarasate feu un seguit d'equilibris en
el violi que'ns deixaren tips per molt temps.
Y com si no n'hi hagués prou encara, vingueren un rengle de pessas, ab la indispensable jota, en totas las quals feu las delicias
del públich, que semblava tornarse boig.

325

Veritat es qu'altre tant succeheix quan ve à
Barcelona, que pera bé del art tanldebó trigui forsa.
Y'ls qu'haviam anat pera sentir à Weingartner (que figurava en el cartell ab lletras
més petitas qu'en Sarasate) haguérem de
contentarnos ab una part de menys. Executà
en la primera tres fragments dels més coneguts de Wagner, en substitució de la gran
Sinfonía Júpiter de Mozart, que tenia anunciada y va retirar per falta d'ensaigs. Nosaltres experimentarem una veritable decepció,
perqué esperavam ab gran dalé tant l'obra de
Mozart com la interpretació que á n'aquesta
hi dongués en Weingartner. Peró ab gran
sorpresa varem descubrir l'endemá'ls grans
avensos de la critica musical madrilenya, que
ens contava per boca d'un periódich de tanta
circulació com E l Imparcial lo admirable que
havia estat en Weingartner dirigint la Smfonia de Mozart y las grans ovacions qu'obtingué à cada temps. Y en efecte... ens l'havian quedada á deure.
En Weingartner fou en certa manera pera
nosaltres un'altra decepció, y volém esperar
els següents concerts pera descubrir la veritable causa. Anàrem al concert ab tota la
ilusió y entussiasme que va saber comunicarnos en sa vinguda del any anterior y'ns quedarem frets. glassats, al sentirli la obertura
dels A/es/res Can/ors, el preludi de Lohengrin
y'l preludi y mort de Trislany Isolda, executat tot d'una manera indigna, com may podiam esperar d'un mestre de la seva talla.
¿Es que aquest mestre no entén à Wagner^
Nosaltres li haviam sentit l'any passat el mateix fragment de Tristón, y la impresió de
llavors fou complertament distinta. ¿Será,
donchs, culpa de la deficiencia de la orquesta)
¿Será també per falta d'ensaigs? Quelcóm hi
hà d'una y altra cosa. La orquesta de la Societat de Concerts de Madrid se ireba en un
estat tal de decadencia, que no sembla la mateixa d'avans. Naturalment qu'han d'influhir
en la depreciació de nostras orquestas las freqüents vingudas d'altras extrangeras que'ns
mal aeostuman el paladar per molt temps,
peró apart d'aixó hem trobat un positiu retrocés, un estat de descomposició en aquesta
orquesta com no podiam imaginarnos. Y
aixó no pot ésser una prevenció nostra, puig
ho reconeixen tots els bons aficionats d'aqui.
y fins ens han exposat las causas, que no esmentém pera no allargar.
Es natural qu'en Weingartner s'ha de veure impossibilitat ab elements semblants de
desplegar el seu talent, sobre tot si à n'aixó
hi afegim la falta d'ensaigs. Contan que al
anar à comensar un d'aquests, se trobà ab
que faltavan alguns músichs dels més principals, y al preguntar per ells el mestre, varen
dirli que no podian venir perquè ensajav.m
un'ópcra d'en Bretón. En Weingartner va
llensar la batuta v se'n tornà a casa, d'ahont
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l'anaren à treure algunas horas després
(quan en Bretón ja estava llest) pera verificar
l'ensaig à corre-cuyta. Sigui per aixó ó per
altras causas, lo cert es que'l concert no va
estar al nivell de lo que teniam dret à esperar,
y que qui va pagar els plats trencats fou el
pobre Wagner»
La obertura de Els Mestres Cantors fou
executada sense cap poesia; els músichs no
feyan més que llegir las notas, y ab tot y lo
que coneixen l'obra, varen surtir bastants
passatjes bruts. La interpretació que l i dona
en Weingartner vàrem trobaria justa en el
seu comensament, peró s'espatllà bastant
després per falta, no sols de justesa en els
temps, puig hi trobarem algunas excessivas
llibertats, sinó també per falta de grandiositat, particularment en tot el temps final, conduhit molt vulgarment. En el preludi de
Lohengrin el mestre va estar just, particularment en el creixent, molt ben conduhit, peró
la orquesta l'executà molt pitjor de lo que
tenim per costum sentirlo, perquè'ls violins
ni fentho exprés podian anar més desconcertats. T a m b é la part de corda va estar molt
fluixa en el preludi del 7V»s/an,peró hihà que
donar bona culpa al mestre per la manera
cómva dirigirlo,sense quadratura,precipitant
el temps d'una manera increíble, y altre tant
succehí en la mort d'Isolda, en especial en el
creixent, ahont el metall atacava las notas ab
forsa tal qu'ofegava lo demés de la orquesta
y deixava la melodia sense sentirse. Repetim
que poden intluhirhi en gran part la mala calitat dels elements orquestáis y també la falta d'ensaigs, peró ademés d'aixó, en aquells
moments en que per sobre de tot se posa de
manifest la personalitat del intérprete, hem
experimentat una desilusió complerta al sentir aquesta vegada las obras del gran mestre
baix la direcció d'en Weingartner, y si en
els concerts vinents no millora, ens deixarà
molt pobre concepte com intérprete wagnerià.
En la Quinta de Beethoven fou tota un'altra cosa. Sense que pugui calificarse de perfecta, ni de bon tros, la execució de la orquesta madrilenya,no obstant en Weingartner va
oferirnos ab ella lo mateix del any passat, ó
sia una interpretació genial. Aquesta es la
millor proba de que, ab tot y la mala calitat
dels elements, quan la interpretació del d i rector es verament notable, per un cantó ó
altre ha de surar. Y la que dona en Weingartner à aquesta Sinfonía es prou coneguda
de nostres lectors pera que'ns costi de convénccls. El mestre tornà per sa fama y'ns
donà altra vegada aquella interpretació tan
grandiosa del primer temps, que un cop sentida queda inesborrable per sempre més. En
-els restants també'l trobarem molt encertat,
particularment en tot el scherzo. Peró salvada la seva part personal, la execució de la orquesta fou molt mitjana; sembla impossible

que l'obra que més s'ha tocat de Beethoven
no puguin aquests musichs diria, no ja d'una
manera perfecta, sinó tan sols bona. Y es
per la descomposició que hi regna, y que un
mestre, per molt que vulgui, no pot corretjir
sinó ab molts y molts ensaigs. Esperém que
aquests puguin fer millorar quelcóm las vinentas audicions.
SOCIETAT FILARMÓNICA.

També tenen à Madrid la seva Societat
Filarmónica, peró constituhida d'una manera molt diferenta de la nostra. Avuy per
avuy se pot dir qu'es el millor y gayrebé
l'únich centre de cultura musical qu'existeix
à la capital d'Espanya, puig en aquest sol
hivern que compta d existencia, ha fet una
campanya verament notable, consagrada tota '
ella al gran Beethoven. En un altre article ex
posarém la organisació d'aquesta Societat y
en traurém las conseqüencias procedents. Ab
molt gust vàrem assistirhi à un concert de
Sonatas de Beethoven pera violi y piano,
executadas pels artistas alemanys Hugo
lleermann y Karl Friedberg.
El violinista Heermann acabavam de sentirlo en el concert que donà á Barcelona, del
que no vàrem parlarne pera poder formar
una apreciació més fonamentada de la seva
personalitat, en vista del programa que
esperavam sentir en la Filarmónica de Madrid, ahont hi ha donat tres concerts en
els qu'ha executat totas las Sonatas pera
violí de Beethoven. Avuy, donchs, podém
parlar d'ell ab complert coneixement de causa y ratificar la excelent impresió que va
produhirnos en nostra terra ab sa magistral
interpretació del Conceit de Beethoven. L'efecte d'ara ha sigut encara major, y'ns permet afirmar qu'en Heermann es un violinista
de primer ordre y un artista en tota la extensió de la paraula. Poden, no obstant, sen
yalàrseli com defectes una certa aspresa de
só en alguns passatjes, y també una subordinació de la forma al fons, ó sia del mecanisme en la dicció, que quan no s'exagera es,
pel contrari, en nostre concepte, una gran
qualitat. En Heermann es un artista que's
preocupa més que res de la dicció, del fraseig de cada concepte musical, de la expressió del contingut emocional de l'obra, y
aixó ho consegueix ab una naturalitat y senzillesa admirables. El seu art està despossehit per complert d'efectismes, la seva sobrietat es sempre molt remarcable, sab compenetrarse ab l'autor, dir lo que aquest ha
volgut dir, sens enlluhernar al oyeot ab refinaments que no en totas las obras van igualment bé. Lo que més admirém en la seva
execució, es la sorprenent manera cóm diu
els pianissims, donanthi una expressió y un
sentiment gens comuns. Per aquest motiu,
pel predomini de la dicció entre sas millors
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qualitats, en lleeimann sobressurlirá sem- senyor Riera elegi pera que'l defensés al sepre en els adagios de las obras, y aixó ho nyor Permanyer (don Joan).
posà de relleu en aquest concert dihent à
L'agrupació «La Reixa» trevalla activamaravclla las Sonatas I I I , V I y IX, sobres- ment pera que res els hi falti als detinguts,
surtint de manera especial en els adagios de haventse obert una suscripció entre totas las
las dugas primeras, y en {'andante ñnal de la entitats catalanistas. Els presos reben diàriadarrera, qu'es la célebre Sonata á Kreutzer. ment nombrosas visitas de sos amichs.
Prou conegut es el mèrit d'aquesta pera
Sembla que à Mallorca's trevalla pera que
compendre fàcilment que serà sempre una
pugui celebrarse alli la festa dels Jochs Floobra de proba pera'ls executants y aixó'ns
rals suspesa à Barcelona.
ha succehit ab en Heermann, puig ella ha
vingut à posarel sagell à sa reputació de veFins el dia 9 del corrent no fou notificada
ritable artista, y à portarnos la plena convicla sentencia proferida per la Secció i.a de lo
ció de lo que ja desde la primera obra
Criminal d'aquesta Audiencia, per la que's
haviam en ell descubert.
confirma l'auto de processament, ab las corEs també digne d'esmentarse el pianista
responents condempnas de costas, contra'ls
alemany Karl Friedberg, jove artista que va
26 socis de nLa Reixa», ó sian els 26 joves
cumplir el seu comés de manera notable, so- que foren detinguts la nit del 11 de septembressurtint per sa claretat de dicció y sa lide- bre passat al dipositar una corona als peus
litat d l'obra que interpreta. Las célebres
de la estatua del inmprtal patrici Rafel de
variacions de la Sonata á Kreutzer li valgue- Casanova.
ren una ovació ben merescuda, que va comPer lo tant, no's dona lloch al recurs de
partir ab justicia ab ITIeermann, puig abdós
reforma
que contra dit auto de processament
ens ne donaren una interpretació notabilisinterposaren els deu defensors dels processima.
sats, que son els senyors Vilaregut, Permanyer, Vallés y Ribot, Trias y Giró, Mon,
TBATRE LIRICH.
Laporta (Miquel), Maluquer, Suñol, MoneL'ópera espanyola, el tan cobdiciat ideal gal (Trinitat) y Monfort.
dels nostres músichs, es avuy un fet a judiSembla que'l tribunal aprecia'l tet d'autos
car per las apariencias. Pera conreuharla
com atentatori à la integritat de la patria.
com se mereix, un espléndit empressari acaba d'aixecar un magnifich teatre, el millor
que pera'l nostre gust posseheix Madrid,
En el local de l'HAssociació dels Católichs»
teatre que podria servir de model pera'l dia tingué lloch la nit del 7 del corrent un conque'ns decidim à Barcelona à edificar una cert destinat à donar à coneixe música del
sala decenta pera las audicions musicals.
mestre Eussebi Gaiteras. Previa una presenPera inaugurar la serie d'óperas d'autors tació d'aquest, feta per nostre company Busespanyols qu'estàn en cartera va escullirse quets y Punset, s'executaren hermosos y
la nova del mestre Chapi titulada Circe. De- senzills ayres populars, entre'ls que sobrescant del
sitjosos de no arriscar à la impresió de mo- surti per sa melodia exquisida
ment el nostre judici, esperém à sentirla per orfe, sobre lletra de Verdaguer. No menys
se manifestaren las dots del mestre Guiteras
segona vegada: aixis es que'n parlarém
en composicions més complicadas, com la
d'ella en la crónica següent.
gran fantasia Enfilall, pera chor, orquesta y
JOAQUIM PENA.
banda; peró hont va mostrarnos sa verdadera y notable personalitat fou en las dugas
Madrid, 9 maig, /902.
sardanas qu'en el programa estavan compresas, ó sian L'aplech de Fames y La platja de
NOVAS Riells, qu'hagueren d'ésser repetidas.
En resúm, el mestre Guiteras logrà un
En nostre anterior número, al dar compte
èxit merescut, com també'ls executants, entre
d'haver sigut suspesos els Jochs Florals d'en- els que hi figuravan, à més de la banda de la
guany, no diguérem qu'al surtir del local de Casa de Caritat, la contralt senyoreta Dachs;
la Llotja, ahont anava à celebrarse Tacte, fo- el quintet de corda que forman els senyors
ren detinguts els joves Ramón Sal y Argemi
Raspall, Jolis, Mayol, Santibáñez y Pérez;
y Enrich y Joan Mariné y Santaló. Aquest
la célebre arpista Esmeralda Cervantes, que
últim fou posat en llibertat als tres dias, mes executà la Marxa del rey David en obsequi'al
els altres continúan presos y en espera de lo
mestre Guiteras, rebent una ovació, y Las
que resolgui'l consell de guerra que al publi- silfides; els solistas senyors Parareda y Carcarse aquest número ja deurà haverse cele- ies, de flauta y oboe respectivament, etc.
brat. Darrerament també fou portat a la presó'l director de La Nació Catalana senyor
Riera. Els senyors Sal y Mariné nombraren
D'altre concert important hem de dar
defensor al lletrat senyor Pla y DenicI, y ' l compte, y es el de piano que la senyoreta
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Carlota Campins donà en la gran sala del
Ateneu Barcelonés la nit del passat divendres, y que'ns deixà una falaguera impresió.
Las condicions artísticas qu'adornan á la
senyoreta Campins pogueren apreciarse sentintli interpretar la sonata op. 26 de Beethoven. En la interpretació de las composicions
de Chopin que tiguravan en el prCigrama
s'hi endevina l'esiudi que la executant ha
fet d'aquest müsich, conservantnos la fonda
poesia que respiran sas obras, especialment
en la Derceuse, que va teixir ab delicadesa y
sentiment. El conegut Scherzo en sí bemol
menor també fou dit ab gran expressió de
matisos. Las composicions Réverie y A ma
fiancée de Schumann varen demostrarnos
més y més el sentiment artistich de la concertista y la seguritat de sa execució. En el
Galop en si major de Rubinstein probà son
domini del mecanisme, terminant ab la Rapsodia 12 de Listz, en' que la senyoreta Campins va vence totas las dificultats d'execució
y d'expressió.
La nombrosa concurrencia, qu'omplia'l
saló à vessar, premià'l trevall de la executant
ab llarchs y espontanis aplaudiments, qu'en
part anavan dirigits al mestre Vidiella, que
sab produhir aytals deixebles.
Felicitém à la senyoreta Campins, desitjantli que perseveri per aquest cami, com
també ho desiíjém per sa condeixeble senyoreta Aznar, que pochs dias avans, en el concert del Circuí Artistich, de que ja donarem
compte, també havia fet honor al mestre de
abdugas. Y quedém esperant novas audicions.
En el Saló de Cátedras del Ateneu hi hà
oberta desde'l dia 8 la segona exposició de
l'agrupació «Art y Patria». Poch nombrosa
en obras, son aquestas bastant escullidas,
sense que n'hi hagi cap de gran empenta.
Sobressurten dugas testas d'en Nonell,
tractadas ab son habitual vigor; hi figuran
quatre dibuixos colorits de l'Opisso, fets ab
molta intenció y bon gust; un cap al tart ben
sentit de A . Ros y Güell, dugas impresions
de marina d'en Nogués, dos paisatjes d'en

Bori, y nltras telas no menys notables de
Casas, Meifrén, Roig y Soler. Junyent, Ximeno. Viver, Urgellés y Trias, Creci, Buxareu, J. Fortuny y altres qu'en aquest moment
no recordém.
LVAgrupació Catalanista» de Sallent ens
ha enviat el cartell dels Jochs Florals qu'ha
organisat pera'l vinent mes de septembre,
pera'ls que s'ofereixen divuyt premis, devent
enviarse'ls trevalls fins el dia 22 d'agost al
secretari del jurat don Angel Serra, carrer
Gran, n.° 32.
El jurat calificador está compost pels senyors següents:
Joseph M.» Vallés y Ribot, president; Angel Guimerà, Joseph Poal y Jofresa, Joseph
Surribas y Riera, vocals; Angel Serra, secretari.
La casa R. Callis ha tingut à bé enviarnos
un exemplar dels bustos en relleu del eximi
patrici doctor Robert, construhits en metall
en els tallers de dita casa per un procediment casi nou. Remerciém l'envio.
Publicacions rebudas:
Lluyla de cacichs ó La elecció de regidors,
saynete «de malas costums» original de Ramon Ramón y Vidales, que s'estrená ab extraordinari èxit el passat octubre en el teatre
Romea, haventne ja publicat oportunament
un judici en aquestas planas nostre critich
teatral.
La traducció castellana de la rondalla musical Hensel und Greíe/, de A. Vettey E. llumperdinck. publicada per la casa editorial de
Vidal, Llimona y Boceta. Acompanya á la
traducció un detingut estudi temàtich de
nostre colaborador y amich el mestre Antoni
Ribera.
Slaramsadas, colecció d'estirabots humoristichs originals de J. Staramsa (Joseph Asmarais), en els que s'hi troban las qualitats
características del autor, com son estil lleuger, bon humor y facilitat. Preu, 1 ral.
Fidel Giró, impressor. — Carrer Valencia, 3 I I -

L'HTDffQTIDH
. Pera celebrar el X X V aniversari del gran poema LAtldntida,
JOVENTUT se compláu en anunciar á sos llegidors la próxima publicació d'un Suplement ^ptístich-LitefaPLen el que donarém á coneixe
varias ilustracions de L Atlántida, degudas á nostre estimat amich y
colaborador l'Adriá Gual.

