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LA KSPANYA ABSOLUTISTA
AI observar desapassionadameni y ab l'esperit ben seré la manera d'ésser de la Espanya actual, fa estranyesa veure com sos partits polilichs, dividits en mil fraccions, detestan tots ab perfecta unanimitat el regim
absolutista, y en cambi tots, esceptuant el
federal, peró comprés l anomenat socialista
obrer, tots respectan l'obra fonamental dels
reys absoluts, y no sols la respectan, sinó
que la veneran y's dedican a la seva defensa
y conservació.
A molts, embadalits per la fraseologia de
lliberals, demócratas, republicans, etc., etc.,
ab que molts d'aquells partits se classifican,
els causará estranyesa nostra afirmació; peró
ningú que's vulgui teoir per mitjanament
ilustrat, deu jutjar las cosas per sa apariencia, ni'ls partits per lapclatiu ab que s'ano-
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menan. May el nom fa la cosa, y en els partits
espanyols tampoch la nomenclatura adoptada indica sempre las aspiracions que sustenta.
La historia no es una tomba hom se depositan las despullas inútils de las épocas que
passaren pera no tornar may més; sas fullas
no s'escriuhen pera satisfer la curiositat dels
desvagats; las crónicas d'un poble, com els
anals de tota la Humanitat, son un acoblament d'experiencias que no poden desconeixe'ls que pretenguin trevallar ab acert
pera l'avens de la societat humana. Ella,
donchs, ens esplica ben clarament el génessis y'l successiu desenrotllo de las rassas y
de las nacionalitats, y ella'n? fa veure d'una
manera evident que la marxa progressiva dels
pobles no ha sigut may fruyt d'un estudi premeditat, sinó complexa obra de mil agents
als que las circunstancias de temps ó d'ocasió
han donat poder per encaminar en un ó altre
sentit la marxa de la societat. Al parar la
atenció en l'estudi de las evolucions dels orga
nismes politichs de las nacions qu'avuy constituheixen l'Estat espanyol, des dels foscos
temps de sa reconstitució, se veu ben ciar,
sense que ni ombra de dubte quedi, que totas ellas, portadas al comensament més per
1
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sa especial manera de ser que per la voluntat de sos directors, adquiriren costums políticas y admeteren organismes socials ben
identificats ab sa naturalesa, ben lliures y
ben democrálichs en las nacions de temperament práctich 6 individualista, bon xich menos en las que semblan nascudas pera viure
baix la tutela d'un senyor.
Mestres va passant el temps, aquellas costums s'arrelan. y, consignadas en els códichs,
son regonegudas com à legals d'una manera
indubtable, y aquells organismes, evolucionant sempre en sentit més lliberal, arriban a
ser la pcsanla massa que destruheix el feudalisme, anulantlo per sempre més, com un organisme mort que ja ha complert sa missió
sobre la terra. Deslliurat el poble real del
contrapès de la noblesa, se troba devant per
devant del element popular, ja fon v vigorós,
que l i es un enemich de vàlua per oposarse
a sas ambicions; y desde llavors, no sempre
ab armas prou Ueals, els reys lluytan contra'l
seu poble, procurant arrebassarli cada dia
nous drets fins a subjectaries al seu imperi
absolut. Alashoras apareix l'absolutisme real,
represeijtat per la centralisació, per aquest
sistema d'unilal nacional que avuy existeix á
Espanya.
Veus aqui ben clar lo que deyam al principi: lots els partits espanyols son absolutistas, perquè tots defensan la gran obra del
absolutisme real. Res hi fa que las lleys consignin llibertats y més llibertats pera l'individuu: eixas llibertats, sense la garantia d'un
poder colectiu que pugui defensarlas, son llibertats inútils; y de fet, avuy no estém subjectes al absolutisme d'un rey, peró estém
supeditats al absolutisme d'un politich, que
al assegurarse la majoria del Parlament ab
el falsejament del sufragi popular, anula totas las llibertats consignadas en las lleys y
subjecta als ciutadans á un absolutisme exactament igual als dels Lermas, Godoys y O l i vares.
'

LLUÍS MARSANS.

A L S METJES CATALANISTAS
Al cxcelent article que ab igual epigraf ha
publicat en aquest periódich mon bon amich
en Joscph Mi* Roca, hi manca, a mon enten-

dre, un apèndix que'l completaria y'l faria
de major trascendencia encara. La sanitosa
doctrina d'alta moral médica que vol imbuhir als metjes catalanistas pera ferlos ben
dignes de nostra santa causa, constituheix
solzament la meytat del programa que deu
tenir per obligat aquell que pretén ésser
membre actiu d'aquest aixecament patri que
tan vigorós se manifesta ara en nostra estimada Catalunya. L'altra meytat que jo hi
afegiria no pertany al metje professional, al
metje en acció clinica inmediata, de curació
ó alivi del humà cnmalaltit, sinó al metje
cientifich, al home de carrera que'l püblich
no tracta directament, al metje qu'empeny y
fa avansar la ciencia, al paleta cientifich que,
pedra sobre pedra, trevalla en l'engrandiment del edifici de la Medicina.
Si hi ha en la historia dels pobles moments
psicológichs que'ls fan aptes pera las grans
accions, indisputablement Catalunya's troba
ara en un dels més senyalats pera que sia lícit aprofitar sa benhaurada crissis, á fi de remoure las dormidas energías que tot home
de ciencia té obligació de desplegar pera fer
h o n o r à son nom y á sa carrera. L'alenada
progressiva de nostra ciencia, no se sent en
aquesta terra bufar forta; vivim de la ciencia
dels altres paissos; las ideas modernas positivas y ben cristallisadas de que parlém en
academias y revistas, no son nostras, las hem
apresas en el llibre francés ó alemany, apropiántnoslas miljansant nostra extraordinaria
forsa digestiva y assimiladora; en una paraula, la nostra ciencia no té ufana, es pobra,
corsecada. ¿ E s per ventura irremediable
aquest apocament é inacció que domina ais
homes de ciencia de nostra terra- ¿Es qu'estém condempnats per sempre á ésser cl furgó
del tren del progrés cientifich? ¿Es tan migrada y degenerada nostra naturalesa, que sols
hem d'ésser aptes pera l desvetllament politich? No'm resigno á creure certa aytal desventura.
Al escampar ma vista per la terra catalana,
veig ab infinit goig que la sembra de la llevor catalanista produhcix arréu espléndits
fruyts; tothóm sent en son cor vius anhels
d'engrandiment patri, com si una forsa atàvica fins ara condormida, ressortis potent y v i gorosa per assolir prompte llurs drets a la
vida; per tots indrets se veuhen encoratjado-
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ras manifesiacions de sanch nova, ben roja y
rica d'oxigen.... y devant de tan hermós espectacle, ¿es deliri de febrosench demanar als
metjes catalanistas que fassin ciencia propia,
original, catalana de soca à arrel, que cultivin el sagrat camp de la ciencia ab el mateix
entussiasme ab que senten l'aspiració de veure gran y enlayrat el nom de nostra terra:
No es, certament, un ideal de cervell desequilibrat ó inconscient lo que jo demano: es
el cumpliment d'un dever que tenim els que
volém ben culta y lliure á Catalunya. No n'hi
ha prou ab fer industria, comers y art seriós per enaltir la nostra terra: cal fer ciencia
nostra, ab sagell català, á no tardar convertida en veritable font de riquesa y causa d'admiració. Si'ls convensuls portém nostra fe y
ardiment a fer actes tan significats d'amor á
la terra con escriure nostras revistas médicas
en català, y en català parlém en las academias de medicina, ¿no estém obligats á trevallar sense treva pera crear veritable ciencia
catalana' Nostra lasca seria ben complerta
si aquest ideal pogués realisarse. (Y no fora
á la vegada una eloqoentissima proba de la
forsa inmensa de la idea catalanista, que á
ella fos deguda la renaixensa de la ciencia catalana, en días passats floreixent y plena de
vida, y ara sens alé, vegetativa, casi morta?
Trevallemhi. companys, trevallemhi fermament en aquesta renaixensa que tan amunt
ens aixecaria y tan trascendent faria al Catalanisme. Siguém, si, com vol l'amich Roca,
ciutadans models de serietat, d'honradesa,
de generositat y respectabilitat, qu'aixó en
l'home de carrera son qualitats que al dignificarlo'l fan ésser escoltat, y las ideïs que
defensa guanyan prestigi al eixir de sos llabis; peró, á la vegada, esforsemnos en tenir
ciencia original, en contribuhir sense planyehi nostra acció, al avens de la ciencia médica,
que al traspassar nostres noms las fronteras
que'ns separan dels pobles que descubreixen
y fan sense parar medicina nova, y al assolir
ab nostres trevalls dret de ciutadania en el
mercat cientifich universal, nostra causa catalana s'engrandirá, traduhintse á la fi la
obra cientilica en acte de consideració y estima envers nostra terra, que té fills que tan
bé la representan.
Prou conech jo las casi insuperables dificultats d'aquesta obra redemptora. Tan en-
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darrerits estém, qu"empendre aquest trevall
significa obrir uncami nou en terreno pie de
brossa y sense rastre que indiqui per hont cal
pendre la embestida; y, per mancarnos tot, ni
tan sols tenim las eynas que son propias y
essencials pera que la labor ens sia més accesible. Peró, si faltan laboratoris rublens de
material de trevall experimental; si las clínicas sois de tais poden intitularse perqué hi ha
malalts, no perqué en ellas se disposi dels
copiosos elements d'anàlissis que son perentoris pera fer diagnóstichs á la moderna:
si fins se'ns regatejan y escatiman miserablement els cadávres, impossibilitant els trevalls
necrópsichs, font abundosissima de descubriments; per sobre d'aquesta buydor casi absoluta que'l medi'ns proporciona, hi hem de
posar una voluntat decidida, un entussiasme
sense límits, una tossuderia inacabable, enmirallatnos y emulantnos, quant la fe'ns
manqui, en l'obra dels pobles de gran cultura y civilisació. A la f i , es més meritori
l'esfors quan més difícil es la empresa.
Al escalf d'aytals ideas, vencent de dia en
dia'ls obstacles trobats al desenrotllo de la
feyna científica, arribaría á no lardar aquell
felís moment en que de la nostra ierra també
n'eixirian descubriments feconds, veritablement revolucionaris, que l'estranger estaria
obligat à cercar pera no endarrerirse. Y llavors, nostra llengua seria per lot arréu escoltada y respectada, y nostra terra fora de tothóm coneguda y admirada, y Catalunya acabaria de refermar sa personalitat ab mostra»
exuberants de sa sobirana forsa creadora. Al
anyorat redressament definitiu de nostra terra podém. donchs, contribuhir els meljes catalanistas, dedicantnos a conreuhar ab ferm
esperit el terrer de la ciencia, avuy malmenat
y xorch pel deixament vergonyós en qu'hem
caygul, desgovernats y explotats per qui deuria ésser el protector y alentador de nostra
empresa. Aixequemnos desd'ara y caminém
ab delit y sense defalliment, costi lo que costi
el fer nostra via, fins que nostra patria brilli
ab llum propia en el món civilisat. Nostre
amor a la terra catalana ho reclama y nostre
nom ho exigeix; femnos dignes de nostra
causa glorificant el nom de Catalunya en els
altara de la Ciencia.
JosEpii
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JOCHS FLORALS

De renglera tols els volums dels Jochs
Florals, com un estol de soldats en ordre de
batalla, me plau contemplarvos!... Cada un
de vosaltres sou un pas endavant, un esgrahó
més amunt que ns acosta a la terra de promisió. Quánts cors heu desvetllat, quántas
voluntat heu format, quànts pensaments heu
adressat, enfortit y redimit qu'avans no eran
ni representavan res dintre de la nostra terra!... Ditxosos aquells que t'han vist neixe,
hermosa y redemptora institució, y han seguit pas á pas tos primers tanteigs y'ls graciosos moviments de ta infantesa! Son pochs,
perquè la nostra festa ja té vida llarga; y
tots son venerables per las novas generacions.
Al comensar la segona meytat d'aquest
sigle qu'agonitza. el romanticisme, empeltant l'afició als estudis hisiórichs, havia estés el gust per la novela histórica. Manzoni
y Walter Sco« eran els autors més llegits
d'aquells temps. Paralela à aquesta alició,
nasqué la de la historia novelesca, que consistia en poetisar els fets passats ab totas las
invencions de que era capàs un autor de la
escola lomántica. Tots hem pogut llegir
llibres de historia escrits per poetas, que farian somriure als grans historiadors antichs
y moderns: á Catalunya s'ha escrit bastant
en aquest estil. Per últim, las aficions históricas, en general, produhiren com á conseqüència las de las restauracions que tant s'han
propagat en el terreno artistich pròpiament
dit.
Els literats d'aquesta terra del any 50 y
tants, n'emprengueren una de restauració que
guanyava á totas las que podían intentar els
artistas: la restauració de la llengua catalana.
Els erudits y alguns poetas, entre ells el clarivident Aguiló, sabian ja que fora de Catalunya s'iniciava un moviment de resurrecció
de las Menguas olvidadas; y'l llamench ja
comensava á demanar lloch entre las Menguas europeas; y Mistral havia escrit sa famosa Minio, y Jasmin, el poeta del poble,
era celebrat per tola la Provensa; cls Jochs
Florals de Tolosa's convertían, de fredas
sessions académicas hont tant sols se sentía
la llengua francesa, en animada fcsia hont
tornava á cultivarse la llengua d'Oc després

d'un sigle y milj d'allunyament; el folk-lore
neixia vigorós escorcollant totas las deus del
saber popular; las academias históricas, entre
ellas la nostra de Bonàs Lletras, ressucilavan
antichs documents catalans y publicavan curiosos estudisdehistoria catalana. Sensdubte
el gran moment pera Catalunya havia arribat
en 1859, y baix la presidencia del venerable
Manel Milà y Fontanals se constituhi'l primer consistori dels Jochs Florals de Barceló-,
na, del que formavan part en Joaquim Rubió
y Ors, en Victor Balaguer, en Joan Cortada;
en Miquel V. Amer, en Joseph Lluis Pons y
Gallarsa y l'Antón de Bofarull, com á secretari.
{Sabían de cert ahóntanavan els restauradors de la poética festa? Si: anavan à retornar al poble català sa llengua de tradició
literaria estroncada, parlada per rutina, aborrida pels literals; més potser no sospitavan
que, instruments inconscients de la Providencia qu'aixiscom no vol que desapareguin
sas criaturas, desitja la prosperitat de las
agrupacions naturals de las mateixas, realisavan el primer acte de la restauració de la
patria catalana. Y esgranantse com els parenostres d'un rosari, s'anaren succehint las
festas dels Jochs Florals; passaren sobre la
patria grans sotragadas políticas, y com el Pi
de Formentor del gran poeta mallorquí Mossèn Costa y Llobera, els Jochs Florals espolsavan triomfadors demunt las nuvoladas sa
cabellera real. Han caygut y s'han alsat d i nastías, han triomfat revolucions, s'han establert Repúblicas, y sempre'ls Jochs Florals
han seguit sa marxa majestuosa y acompassada cap à la redempció de la patria. Tres
generacions de poetas catalans han rebut
d'ells la consagració augusta, y las personalitats més notables de Catalunya han encoratjat desde sa presidència'l moviment de reivindicació que representan.
El sentiment patriótich ha nascut dintre
d'aquesta festa, y en ella s'ha covat cada any
pera donar novas notas als poetas y nou entussiasme à lots els catalans qu'estiman á sa
patria. El moviment de restauració política
es fill d'aquest sentiment y ha nascut al ressò
de las estrofas dels poetas que, com sempre,
son hcralts y precursos dels grans fets de la
historia.
Catalanistas! Si voléu ser dignes d'aquest
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nom, assistiu cad'any devotament á la nostra festa major: no olvidéu may que'l sentiment de patria que'ns arbora en sant entussiasme l'han propagat els poetas y escriptors
catalans en aquesta festa, y grabéu en vostres cors el nom venerable dels restauradors
dels Jochs Florals perqué, volentho ó no, son
els desvetlladors de l'ànima catalana!
E . MOLINÉ y BRASÉS.

MÉS ENLLÀ
A d é u , amor. me'n vaig. Per la meva á n i m a
es molt petita y fosca l a ciutat;
y a h la esperansa a l cor y a l c o l l l a lira
me'n v a i ^ allá d e n l l à .
C o m que soch jove y com á tal tinch fortas.
vay caminar avant y sempre avant,
y a t r a v c s s i r mil pobles y fronteras,
y sempre m é s e n l l à .
J a m a y m ' e s p a n t a r á n els c a m i n s aspres,
n i r c l e r n h o r i t z ó , ni'ls desenganys,
puig 'nirá la esperansa repetinlme;
— M é s enllà... m é s enllál...—
C a p aquell dols p a í s qu'he vist en somnis,
e l pals del amor, c l p a í s blau,
a h o n l regna eternament la primavera,
d'ahont els oronells no'n fugen may.
y tol es b l a u com els teus ulls, aymada.
y com els teus sospirs, lot es s u í n .
Y i ' n allí, a h ton recort y ab el meus somnis,
enviant al gran D e u mos humils cants,
e s p e r a r é la mort

y allavors I á n i m a

anirà m é s e n l l à !

R. SLRISACH SENTIES.
( D e l tomet en p r e p a r a c i ó C a s m m t v a s )
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AM1CH CASELLAS:
{Per qué no l'anomenéu á aquell artista
de referencia que deya que'ls dibuixos d'en
Pep Llimona son superiors als d'en Casas?
M'hauria agradat saber á quin d'ells vos rcferiau, puig que jo he tingut d'escoltar la
mateixa opinió, al menys, d'una trentena
que no son de Sani Lluch.
Que no estich ab ells ja devéu suposarho,
puig que las comparacions entre artistas
sempre m'han semblat defectuosas.
El per qué no penso com ells, ara vos el
diré.
Referintsc à qualsevulga medi d'expressió
dels que's serveix l'art en general, may s'ha
donat el cas de que dos artistas de forsa regoneguda's valguin dels mateixos procediments ni quan dibuixan.
¿Quina necessitat teniau de parlar d'en
Casas, quan haviau anunciat desde la vostra
cátedra un article que parlaria exclussivament d'en Llimona? ¿Per qué l'acceptavau cl
paralel si era inacceptable per un critich clarivident? Avuy m'obliguéu á que jo també'n
parli y á que posi punts sobre las is, fentme
trepitjar un terreny que jo no volia.
En Casas y en Llimona son artistas de
aptituts diametralment oposadas.
L'un, en Casas, es el finíssim observador
que sab sorpendre, ab trasso vigorós y correcte, la vida, el caràcter, y fins la caricatura
del personatje que's proposa rcproduhir; y
bona mostra de lo que dich es el retrato que
ell vos va fer, aquell que, pera continuar ei
xiste que s'havia fet ab el d'en Reynés. ne
deyam cl kiosco.
En Casas es, com vos dihéu sabiament en
vostra ultima encíclica llensada dcsde'l papat
de la crítica barcelonina, l'autor de la brillant manifestació d'art català en que hi figuravan cent quaranta retratos; y aquests cent
quaranta dibuixos comensan à ferme presumir, per lo que dihéu de las qualitats d'en
Casas y de las d'en Llimona, que potser havent sapigat d'escriure, no havéu sapigut de
llegir, y que si n'havéu sapigut, encara'n sou
à confegir las becerolas, ó á passar el narro.
Per alabarlos, vos acontentéu ab rcproduhir las frasses del publich: "Quina veritat!
Quina semblansa! Sembla que viuhcn. que
están parlant!...» Francament, amich Casc-
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Has: me sembla que no deviau embabiecarvos ab aquestas páranlas. Aixó está bé com
á judici del públich; mes l'home que porta la
batuta de la nostra estética, el que no pot
permetre de cap manera que'ls pintors parlin
de pintura, perquè'ls pintors potser haurian
de parlar del alumbrado público, no fora malament qu'agafés las cosas d'un xich més alt,
y'nvolguésanalisardetingudament el perqué.
¿No vos sembla que'ls retratos d'en Casas
son verdaderamcnt excepcionals per las condicions del seu autor, perquè aquest artista
sab fer seriament las cosas no acontentantse
del primer resultat, sinó esborrant y tornant
a fer fins haver dominat las dificultats materials que devegadas'causan ira, mal humor,
y fins enmalalteixen?
¿No vos sembla qu'altres retratos son sorpresos, y tan aviat sorpresos com fixats al
paper ab ratllas nirviosas, topos amples de
carbó escampat ab els dits y un^i precipitada
fatlera d'acabar aviat com si'l model tingués
de dcsapareixe ó perdre'l caràcter q u ' en
aquell moment resumeix una semblansa moral y material?
Y finalment, penso qu'havéu sapigut endevinar en altres la rialla interior del caricaturista que sab exteriorisar els defectes personals del retratat, valentse d'ells com á
medi d'expressió.
Aquestas son las qualitats dominants que
forman el vigorós temperament d'en Casas
(parlém de dibuixos), las d'un observador
incansable, d'un repentista nirviós, d'un critich agut. Aquestas condicions alguna vegada ha arribat à ferias valer totas á l'hora en
un sol retrato: aquell de la barretina negra,
per exemple. Sab fusionar la severitat ab la
sátira, la correcció de forma y la deformitat,
formant un lot d'aquestas condicions que á
primera vista semblan contradictorias.
Els dibuixos d'en Joseph Llimona son el
pol oposat, y va esgarrifarme de veras sentir
à dir á una persona de las més discretas, i'nsIruidas y reposadas, qu'aquells dibuixos eran
de pintor!
Y cá han de ser, sant cristià! ¿Qué vos en
sembla, Casellas amich? Quins son els dibuixos de pintor, y quins els d'esculptor?
Si'ls dibuixos de pintor son aquells qu'están perfectament entesos de valoracions de
clar obscur y no d'altras, llavors si qu'ho

son; peró si, en cambi, no son aquestos sinó
aquells que á més d'acusar el sentiment
del color (que també un esculptor pot teñirlo)
espuman vida y moviment per tots costats,
son de plechs moguts y linia movimentada,
els d'en Llimona no son d'esculptor. A aquestos la vida que'ls anima es reposada. Una
quietut de plechs, una sobrietat de moviments, una senzillesa de línia que no es feta
pera tots els paladars, molt més adaptable à
la serenitat de la estatua que á l'agitació del
color, fan d'aquestos dibuixos els dibuixos
d'un esculptor, com lo qu'he examinat d'en
Casas ne fa l'obra d'un pintor.
Els dibuixos d'en Llimona son com una
mena de passatemps de taller. L'artista s'entreté en fixar un efecte, una ratlla, la expressió d'un cap. Aixó'ns ho presenta resolt de
mà de mestre, de mestre esculptor, sense pretensions d'enlluhernar à ningú.
Els seus dibuixos viuhen y están parlant,
son la mateixa realitat, com dihéu dels d'en
Casas; peró son d'un'altra mena de realitat,
que s'acomoda millor al repòs eslatuari.
Realitat quieta y serena.
Aquella serie de caps exposats darrerament pel nostre esculptor, no son la inanimada reproducció faltada de vida; ni sé, amich
Casellas, ahónt havéu pogut fer el descubriment de que sigan, en res ni per res, una serie de semidéus ab els que confesséu qu'ha
arribat á donar vida á una humanitat superior
poblada d'àngels y verges, de damiselas y donzells, radiants d'espiritual serenitat.
Y ara!... Ab un xich més me diriau que representan E l cosaco vencedor!
Vos afirméu que'ls pintors diuhen las majors barbaritats parlant de pintura; peró, com
aquesta?...—Els ulls vos feyan pampallugas,
y ningú ha sapigut veure las tais damiselas
ni'ls tals donzells, ni molt menys aquella
humanitat superior poblada d'àngels y verges. Lo qu'ha vist el públich de Barcelona,
sense somniar, es un mano de blusa que
feya més cara de treures un ganivet que de
proferir una pregaria, unas modelas que potser son models de tot menys de conducta; en
quant à àngels, ni fins somniant vuy concedirvosho. Com no ho diguéu per aquell cavallàs de chamion que, á judicar per la musculatura, podria moure un número d'arrobas
inverosímil 1
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Ara dispenséu la molestia. ¿Oy que fa riure que un cntich novell, sobre tot sent pintor, s"atreveixi á fervos objeccions y á dir las
cosas pel seu nom?¿Oy que devéu mirárvosel
ab un despreci olimpich y un gras somriure,
posant la boca en cor, desde las alturas del
vostre setial, arrugant las parpelles pera donar intensitat à la mirada viva, com un emperador del baix imperi miraria à una criatura inofensiva, per esclafir després una
superba riallada de xantre?
No m'he proposat donarvos una Ilissó.
Deu m en reguart! Jo, pobre pintor, condempnat á dir disbarats en pintura, ¿cóm
podria pretendre semblant cosa-La pintura pels tintorers!
A. DE RIQUER.

FLOR DE MARGE
Amagada per l'herba humida que creixia
en un barranch, vareig veure un dia una
planta de flors petitas y moradas, que ab sa
flayra perfumavan tot l'ambent.
Y tant va agradarme aquella planta modesta, que, arrencantla ab molt compte del
fanch en mitj d'ahont creixia, vareig trasplantaria en terra de bona sahó, triada per
ella, y vareig guarnirli un test que semblava
un niu d'enamorada. Las flors varen caure al
trasplantaria.
Cóm vareig cuydarla! Ab quin amor, esperant véurela florida! Y la planta creixia, creixia,'s feya ufanosa... y res més: ni una poncelleta va obrir son caparró morat demunt la
verdor de las fullas.
Va passar molt temps. Ella cada dia més
anyoradissa del marge, més orgullosa de
serne filla; jo, enamorat cada dia més, adolorit de no sentir el perfum de las floretas
que tant m'havian encisat.
Pobre de mi, que no sabia que'l trasplantar fa mal: si no al cos, à l'ànima; si no à la
planta, á la flor!
Pobre violerl Vareig tornarlo al barranch,
al marge; y à la primavera següent, quin
goig que feya la planta, plena de violetas, escampant son perfum per aquell barranch!...
A quánts homes els passa lo que a mi va
passarme ab aquella flor de marge!
JOAN DE LA CREU PAL.MAROLA.
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SOLA

Tots els periódichs de la tarde ho anunciaban ab el clixé de sempre: «Aquest mati
ha sigut conduhit a l'última morada'l cadavre de don Enrich de ...» etc., etc.
Y mentres la marquesa ho llegia, cl marqués li digué:
— A l vespre, en sortint del Club, passaré à
buscarte. Anirém a la vetlla que donan els
Montroig ab motiu de sas bodas de plata.
Estigas vestida... escrupolosament vestida...
Quin triomf pera tu aquesta n i t , hermosa
meva! —
Y, arribada l'hora, la marquesa, sola en
son budoir, se vestia llampantas sedas, enlluhernadoras galas... tot y portant un gran
dol a dins de l'ànima.
Ella havia faltat al seu marit. Peró ..
¿n'era culpable? íN'era culpable de que l'haguessin casada tan jove, quan la seva ànima
no havia sentit encara la necessitat d'estimar, quan encara desconeixia en absolut las
passions de la vida, y tot li eran glorias, v i vint joyosa ab aqueixa joya gris de la ignocencia que fàcilment fa creure en la diixa
dels altres... de tothóm?...
Casada ab un home rich y de bonàs prendas personals, va entregarse à aquest home
per f ó i m u l j , tal com hi havia sigut promesa.
Y aviat va notar que'l seu marit no podia
ferli fruhir quelcóm qu'ella endevinava, ó
pressentia, quelcóm de inesplicable que semblava nàixer dins d'ella mateixa, inmaterial
y confós y bell com un somni de verge enamorada. {Hi hauria algú que la pogués compendre y feria ditxosa?
L'home capás de compéndrela va apareixe.
Conegué al Enrich, un poeta, un boig, que
somniava y sentia lo mateix qu'ella, y que
va endevinar com ningú las complexas sensacions d'aquell cor apassionat.
Llavors més que may va sentir la marquesa'l desitj de novas emocions: y va duptar, y va batallar; peró, en aquella lluyta, la
rahó va perdre ben prompte la forsa que 1
cor guanyava; y la marquesa va caure aclucada d'ulls en brassos del amaní. Per primera vegada de la vida no va trobarse sola;
y, compenetrada ab ell, sas ánimas s'enlayravan plegadas, volavan lliurés en milj de
las tempestas del món; creuhavan la fosca
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cercant la llum serena de la eterna! felicilal.
Qué íelis sigué durant aquells sis mesos
de constants inquietuts, de sobressalts sens
f i ! . . . Ella l'estimava al seu marit... Si!...
Però l'estimava perquè era bo, perquè era
• honrat... Per res més!... La gran felicitat de
la seva ànima estava en l'amor del Enrich.
M o n aquest, altre cop se trobava sola,
sense poder plorarlo als ulls del món y
menys als del seu marit, que ni l'haurian
compresa, ni l'haurian perdonada. Sols en
aquells moments que ningú la veya, sols en
aquells moments, tot vestintse las preciosas
sedas, deixava brollar las llágrimas que fins
allavors l'havian estat ofegant.
Arréu regnava'l silenci; el dia s'acabava;
la terra s'endormiscava tranquilament.
En aquella mitja llum, va dibuixarse, á la
porta del budoir, la figura d'un home, que
anava acostantse y fentse més precisa. La
molsosa catifa ofegava'l soroll de sos passos;
peró ella'l va sentir, y s'apressa à aixugarse
els ulls y à arreglarse ab coqueteria las flors
que poch avans s'havia posat al pit.

Ella, qu'estava d'esquena, alsà'ls brassos.
rodejà ab ells el coll del seu marit, decantà'l
cap, y's deixà besar al mitj dels llabis.
Peró tenia'ls ulls tancats, y ¡ay! volia ferse
la ilusió de qu'era Vallre qui la besava.
Y l'interior del budoir s'anava enfosquint,
enfosquint; y més que may la marquesa,
aprop del seu marit, se trobava sola.
E . PELEGRÍ FERRER.
(Dibuií

de A. Solt )

LA VISIÓ DEL COMTE UGOLI
La maravellosa fascinació que la Divina
Commedia exerceix sobre'ls esperits consisteix sense cap dubte nosolzament en els seus
mèrits filosófichs, histórichs y filológichs,
sinó també en l'art perfecte ab que va ésser
concebuda y en el carácter de realitat que
Dant Alighieri va donarli. El Dant commóu
à forsa d'ésser humà. Si en l'obra apareixen
figuras arrencadas del art clàssich, y éssers,
àngels ó sants de la religió cristiana, entremitj hi alena un aixàm inmens de criaturas
humanas, patint sota'ls seus dolors ó vivint
sostingudas per esperansas. Y apareixent la
Humanitat, la compassió surgeix inmediatament, perque'l dolor segueix à la Humanitat com l'ombra al cos, y la compassió es
moguda pel dolor.
Diu lord Macaulay quc'l Dant descriu més
com viatjer que com poeta. La observació
es justa: l'objecte del Dant es impresionar
ab la relació de tot lo que veu, y pera que la
l'impresió sigui fonda, la exactitut dels detalls
y la exposició viva y palpitan! de las escenas
que contempla fa que sobrepugin à la pura
forma poética quesolzament sugereix impresions de moment y passatjeras. El detall net
y destacat, la línia dura, el color brillant y'l
relleu vigorós impresionan y fereixen la vista
ab forsa irresistible.

—Qu'ets hermosa! —va dir el marqués á
mitja veu, acostántseli de mica en mica.—
Qu'ets hermosa!... — Y abaixà'l cap pera
besarla.

Més tart, quan els torments se debilitan y
calman y's transforman en altres més suaus
en el Purgatori, aquesta duresa desapareix
poch à poch y ^ la fi's fon completament en
*el Paradís.
Per'xó pot afirmarse que la compassió moguda pel Dant depèn de la vida intensa
que dona à lo que descriu. Tot se presenta
tal com vol el poeta: el seu màgich poder
conduhtix l'esperit allí hont ell desitja: els
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llochs més fantásiichs y las visions més extranyas y horrorosas semblan cosas senzillas
evocaSas pel gran geni florenli. Sota'l mantell estrellat del poeta hi alena sempre l'esperit analitich del viatjer, y aquí está'l gran secret del encis dantesch.
El Dant excita la compassió d'una manera
violenta y desesperada. L'horror quasi sempre la sobrepuja. La lúgubre serie deis quadros infernals produheix un efecte pahorós.
Sufriments, clams eterns, veus malehidas,
fástichs y miserias, torturas impossibles, tot
se desenrotlla ab una veritat tan gran, ab un
aspecte tan enérgich de realitat, que l'esperit humà pateix sotala impresió dels martiris,
d'un refinament de detalls espantós.
Peró, devegadas, la horrorosa negror del
Infern sembla minvar y convertirse en una
llum apagada y dolsament trista. El tenebrós
embut s'aclareix dèbilment. La intensitat del
sentiment que motiva aquesta llum esclata
alashoras, y l'esperit, arrossegat per ella, contempla las visions que desfilan devant seu,
no ja ab disgust ó espant, sinó ab compassió
y simpatia. L'horror va desapareixent, y paréntessis quasi lluminosos s'obran en la llarga serie de cástichs.
Pochs han tingut somnis tan terribles com
el Dant. En son cervell, ple de visions i n fernals, fosch escenari de la Mort y del Castich, aclarit per rojas flamaradas, els condempnats, en actituts violentas ó com petrificats baix el pes d'una maledicció inflexible,
reproduheixen al infinit els dramas sagnants
ó planyivols que van portarlos al etern martiri.
L'cpissodi del comte Ugoli, es un dels més
grans que'stroban en l'Infern dantesch. Tractat per una vulgaritat, n'hauria sortit un'obra
de la decadencia romàntica, efectista y repugnant; tractat pel Dant, se converteix en
una tragedia inmortal y clàssica. Las passions
políticas la comensaa. l'amor patern la continúa y la fam horrible Tacaba.
En l'any 1388 era governador de Pisa
Ugoli, comte de Gherardesca. L'arquebisbe
Ruggieri va delatarlo com traydor al seu
pais. Ab l'auxili deis Gualandi, deis Sísmondi y deis Lanfranchi va ferio presoner juntament ab dos fills y dos nets. A tots els van
tancar dintre la torra de la plassa dels Vells,
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de Pisa. Las claus foren Hensadas al riu
Arno. Y'ls cinch infelissos van morir un á un
de fam y desesperació en aquella torra malehida.
Aquest es el nirvi de la tragedia. El Dant
la desenrotlla ab sublimitat incomparable al
final del cant xxxn y al comensament del
xxxni (Infern).
El Dant y Virgili atravessan la mansió
infernal. El primer ombrívol y commogut; el
segón, seré y benèvol, disposat á confortarlo.
Al finalisar el cant xxxn una visió horrorosa torba llurs miradas: un pecador rosega'l
cap d'un altre pecador, sens dubte més culpable qu'ell. El Dant l'interroga, y llavors:
L a bocea susleva d'aquell fer past
L o peccador, lorquanlla sobra aquell
A l s pels del cap q u ' h a v í a derrer gasl.
Puys c o m e n ç a : ¿Tu vols qu'io renovell
Desperada dolor que'm pren lo cor
J a pur pensant, abans que parle d'ell!
Mas si'l meu perlar deu é s s e r lavor
Qu'infamia fruit a l traidor que io rou
V e u r à s perlar ensemps mesclat ab plor. ( l )

Y aqui comensa una descripció fondament
dramática, d'una forsa espantosa. La gegantina imaginació del Poeta's desplega en un
crescendo majestuós y solemnial. Com un
llum vivissim, el geni del Dant fa veure, à
travers de las feixugas parets de la torra de
la fam, el drama misteriós que's desenrotlla
en el silenci y en la fosca.
Heus aqui la narració del infelis comte,
plena de frases d'un sentiment infinit, de
clams delirants produhits pel lortnent que
li rosega las entranyas, d'exclamacions de
rabia impotent y desesperació:
U n breu perlus de dintre de la muda
O n de l a fam per mi títol es dat
E on cove que encar altri s'encluda.
Me demostra per un seu poch foral
l'u» leument i a : quan io fia lo mal i o n
Q u i d e l futur lo vel m'hag declarat.
Aquest paria á mi mestre í don
Cassant un lop, ab lobertons al mon
P e r q u é L u c h a als de Pissa s'escon.

(i)

l - a t r a d u c c i ó d'aquest fragment y del qoe segu

rá es d ' A n d r e u Febrer (figle x v ) .
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A h cans magres, privats, de saber p r o n l

Q u a n a ç o h a g dit ab los ulls retorts

G u a ü l a n s é ab C i s m o n s é ab L a n f r a n c h s

K e p r é s aquell tast m e s q u í ab les dents

Q u ' h a v i a mesos en lo primer front.
E n petits cors me p a r í a n eitanchs
L o Pare é'ls F i l l s : é ab agut splet l l a
Me paria quels tenyien los

flanchs.

Q u a n fuy despert primer en l'endema
j P l o r a r s e n t í entre'1 so mos fillols
Qu'eran a b mi é demanar del pa.
B e est crudel certes, si i a no't d o l ç
Pentsanl a a ç o que'l meu cor se pensava
Si no't ploras ¡ d e q u é plorar te sols?
Ja eram desperts: é l'ora s'acostava
Que'l menjar nos solfa esser adot
E per lo seu somni c a s c ü duptava.
E io clavar s e n ü ' l portal dessot
A l ' o r í b l a torra: on io guarde
E n la c a r a mos fills s c n ç a dir mot.
J o no plorava: axf d i n s m'empedre
Ploraven ells: é A n ç i l m u c i o meu
D i x : P a r e que has qu'axi'ns guardes? ¿Per qui?
Per ç o res no plore ne respos eu
E n tot cel j o r n , ne en l a nit a p r è s
F i n s qo'en lo mon altre S o l claror feu.
E com un poch del seu raig se fo mes
A l d o l o r ó s carcer, i io aculli
Per quatre visalges lo meu messes:
A m d u y les mans per d o l o r me m o r d í
O n ells, pensant que h i fos per voler pa
O per menjar, tantost l e v a r e n s í .
Dient: Pare molt menys dolor será
Q u e tu menges de nos: car tu'n donist
Estes mesquines c a r n s primsnesles i a .
C a l l e levores, per no ferlos pus trist
C e l d i a é l'altre estiguem trestots muts
. A h y dura terra p e r q u è no t'obrístl
Mas pus que som al quart d i a venguts
G a d d o se gita i mi e s t é s als peus
Dient: Pare que's que tu DO m'ajuts?
A q u i morí: E axi com tu veus
V i u io morir los tres de u en a
E n t r e ' l quint e'l sext d í a : on c e c h é leus.
Jo'm pria i gropponar sobre c a s c ü .
D o s j o r n » los cride puy» que foren morts:
Puys mes p o g u é que'l d o l o r , lo dejd.

Q u i als ossos foren, com d'un ca, forts. •

L'últim terset, d'una concisió barbre, es
digne coronament d'aquesta narració sens
igual en la historia dels sufriments humans.
Del Infern se desprón un bafde miserias
y torments inventats per una imaginació sobreexcitada per la visió interna de las penas,
peró exposats en forma sempre justa, esculplural sempre.
El Dant, tan sincer, no pot menys de reflectir constantment las impresions rebudas.
Al deixar l'Infern, al veure de nou las estrellas, un pes feixuch li cau de sobre y respira
mós á gust. Allunyadas las visions esgarrifosas, perden llur forsa: tot se confón en l'esperit dantesch com una boyra impura que
s'escampa y debilita.
Y al entrar en el Purgatori, rentat el rostre ab I aygua marina, l'esperit se l i aixampla: no en va's troba en la regió «ahont l'esperit humà's purifica y's fa digne de pujar al
Cel». Allí, «el bell planeta que inspira amor»
inonda'l seu cor d'esperansas. Cóm no s'ha
d'esborrar, en mitj de tanta tranquilitat, el
rastre de las visions horribles? En el Purgatori's refà l'esperit del Dant pera rebre las
cascatas de llum celestial. En mitj de resplandors eternals sent bullir per tot cl seu
ésser un món de melodías sagradas. Y, regenerat del tot, en la seva felicitat que sempre
es egoista, el Dant ja no s recorda del Infern
y s'oblida de las tragedias passadas, tan humanas, fondas y dolorosas. Sempre l'alegria
del present desfà'l recort dels temps miserables!
A nosaltres, identificats ab cl Poeta, ens
passa lo mateix. La lectura del poema 'ns
eleva com portats per una forsa irresistible,
deixant las negrors espessissimas del Infern,
à travers de las mitjas tintas del Purgatori,
fins à las místicas blancors, radiants y enlluhernadoras, del Paradís.
L'Anima, purificada pe ls torments horribles del Infern, vola per espays més clars y
serens, y quan l'aparició de Bealrice allunya
pera sempre ls sufriments humans, alashoras s'espandeix alegrament per la regió de
la eterna armonía y de la llum inmaculada,
flotant entre las notas d'un himne quc's des-
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enrotlla melódica y seguidament, com una
successió d'onadas que moren suaument sobre una platja. En aquellas alturas el recort
tenebrós del pobre Ugoli s'esborra del tot.
L'incomparable himne final deixa en l'esperit un rastre de gloria y de inmortalitat. Las
miserias infernals s'han esvanit al reflech de
la llum divina.
G. ZANNÉ RODRÍGUEZ.

QUAN S'ADORMIN

LAS FLORS

V i n a a l jardf s i l e n c i ó s
aquesta n i l , aymada,
que passejant tots dos
c o n t e m p l a r é m dormint á l'aucellada.
V i n a a l jardí s i l e n c i ó s ,
que al ciar de las estrellas
ab un lies a m o r ó s
te c l o u r i las parpellas.
Vina al jardí silenciós,
que quan s e r á s dormida
te faré un llit de flors
demunt de I herba humida.
V allí reposarás
y allí s o m n i a r à s . . .
( A b q u i , ma dolsa aymada?
¿Ab q u í que't dongui pler,
mentres j o b e s a r é
ta trena perfumada?
Q u a n s'adormin las flora,
vina al jardí s i l e n c i ó s .

RAFEL NOGUERAS V OLLER.
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TEATRES
LICEU

FEDÜRA

Gran ha sigut nostre sentiment per no poder presenciar l'estreno d'aquesta maravella,
d'aquest portento musical. Poguérem presenciar sa tercera representació, y encara'ns
dura la fonda impresió rebuda, encara'ns
trobém estabornits ó. com si diguéssim, aplatanaos per la petjada del gran Giordano,
que'ns ha revelat las més recónditas bcllesas
d'un art enterament desconegut, fins ara, per
nosaltres. Nostra ploma es impotent pera
-tributar à la nova obra l'homenatje que l i es
degut, puig per aixó es menester una cultura
musical que confessém no possehir. Aixis es
que... perdoni'l lector si no troba en aquestas ratllas un anàlissis minuciós de las innumerables bellesas de dita ópera, perqué a
tant no hi arribém.
Fednra es un'obra mestra en son género,
y difícilment cap altre compositor podrá arribar allà ahont en Giordano ha arribat.
Quan un müsich s'enlayra d'un modo tan
sorprenent sobre'ls seus contemporanis, quan
se revela un artista d'empenta tal qu'es impossible precisar lo lluny que anirà, fins els
mús intranzigents,els que may troban res bo,
els que sense cóm va ni cóm ve s'entretenen
en criticarho tot (cóm algú que coneixen
molt be'ls lectors de JOVENTUT) han de donarse per vensuts, y, contra tota sa voluntat,
no'ls queda més remey qu'amagar la tralla y
agafar els incensers en honor del geni italià.
Oh, gran Giordano! Tu has regenerat aquella santa casa; tu has escombrat d'alli las
impuras armonías de la ensopida Ijigenia,
ab que'ns volian convence quatre sabh sois
per dur la contraria al inielectualisme de tot
un públich; en tu confiém els creyents, la
part sana. I'element civilisat entré is propietaris y abonats, pera que'ns desinfectis el
local de tanta música sabia, plena de soroll
y buyda de inspiració, ab que'ns havian i n festat els compositors alemanys, y que si'ns
dcscuydém, ab un xich més acaba ab las tradicions del bel canto. ¡Gloria al escombriayre,
volém dir, al desinfectador de nostra escena
lírica, al inmcns Giordano!Impossible es descriure la compenetració
de la música de Fedora ab el llibre d'cn Sardou, aquell altre Giordano del teatre Irancés.
Una y altre forman un conjunt de insuperable perfecció, avalorat ab la grandiositat dels
versos del traductor italià signar Colautti, y
ab una profonditat de imaijes sens igual:
II Parigino e come il vino,
íl vino de la V e d o v a ,
la V e d o v a C l i q u o l . . .
...Ohibol

canta la comtesa Olga ab sentiment inefable.
Per suposat que la vedova deu haver pagat
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à bon preu el reclam del seu Champagne.
De la mateixa manera podia aprofítarsc la
escena de las bicicletas (quina aparició en las
taulas, á més d'ésser d'un gran efecte anistich, resulia altament musical), podia aprofitarse, dihém, per anunciar alguna fábrica de
velocípedos, caballs de máquina, ó bé el bazar
de nEI Ingenio», com se feu anys enrera en
aquest mateix teatre. Aixis tindríam implantada la ópera-anunci, qu'estém segurs havia
de produhir magnifichs resultats en nueslra
laboriosa é industrial ciudad, en la que tothóm hi tindria cabuda, lo mateix el fabricant
de xacolata que l de sabó y espelmas, desde"!
que ven capsas de mistos mitj buydas, fins
el que fa ilustracions artísticas d'exportació
ab las imprescindibles fotografías d'América.
¿Dirán vostès que tot aixó no es gayre musical? Donchs, pam més pam menos, els mateixos graus de musicalitat ve á tenir el llibre de
Fedora. de manera qu'es més d'admirar el
gran talent d'en Giordano al triarlo pera sa
ópera, y tenir la abnegació de posarhi solfas,
cosa que, d"en Wagner per avall, cap músich
hauria gosat fer. Vaya, quin mèrit, escriure
dramas musicals ab ! legendas románticas que
ellas mateixas se portan ja la música! Aqui
es ahont yoldriam véurels á Gluck y á Mozart, á Weber y à Wagner! Fent óperas ab
folletins de diari basats en crims misteriosos!
Aixó no ho havia lograt ningú encara, y per
tant. .;no mereix en Giordano la gloria de la
inmortalitat?
Y si aixó dihém del llibre ¿qué no dirém
de la música, que tan bona parella fa ab ell?
D'un cap al altre de l'obra pot apreciarse lo
afortunat que ha estat el mestre, fecondantla
ab las fonts de son talent inagotable. Lasescenas melodramáticas del primer acte ha sapigut el músich respectarlas en tot son valor,
fins al punt de no donar fe de vida, puig
regoneix que la lletra de per si ja es prou lírica. Els recitats no perden may sa grandesa
folletinesca, y tota la escena del indagatori
de la policía es de lo més hermós de l'ópcra.
La remansa del cotxeroesoriginalissima, d'un
efecte nou en el teatre: ab una mica més,
aquell bon home'ns esplica fins la huelga
dels tranvías. Y al arribar la mort del comte,
la situació musital arriba també à son punt
culminant, manifestantse en una magnífica
entrada de corneti, que ab sas notas graves
ens infundeix tol l'espant de la mort. Quin
maiavellós realisme! Alió fa patir massa;
aixis es que, al caure'l teló. sembla que un
s ha tret un gran pes de sobre.
En el segón acte hi ha'l clou de l'obra,
constituhit per un dun que á aquestas horas
ja s'ha fet célebre. Avans d'ell no podém passar en silenci la elegància del vals d'envelat,
ab uns intercalats de ílamench qu'engrescan
d alló més al públich, aixis com la cansó del
Champagne, avans citada, en que la orquesta
fa prodigis de imitació del borbolleigd'aquest

liquit, per manera que podénï á conciencia
proclamarla digna rival de la cansó de Niña
Pancha. Un dels punts en que més se revela'l
talent del compositor es el solo de piano
que'ns dona mentres la protagonista s'aprofita per arrencar al seu amant la confessió
del assessinat. Es aquesta escena una troballa tan magnífica, que s'ha de veure pera
poder fersen càrrech. T a m b é son molt ben
trobadas las absoltas ab que Fedora comensa'I duo. Y va^a un duo! En ell, l'autor de
Fedora ho ha abocat tot: inspiració y composició, melodía y armonía, ciencia y art. En
ell hi trobém trossos, com molts altres de
l'ópera. que fins ara haviam cregut de Wagner ó de Bizet, de Puccini, Mascagni y altres, y resulta pel contrari que aquestos autors els havian anat espigolant en las obras
del pobre Giordano. Y en ell trobém, en fi,
una instrumentació efectista, en que l'autor
torna pels furs de la corda y l i encarrega
constantment la melodia, relegant els demés
instruments al paper secundari que tenían
avans de Wagner y que aquest ab son desconeixement de la orquestació havia pretès
modificar. Te rahó en Giordano: els instruments de vent no tenen cap importancia, y
sols deuhen emplearse pera recalcar las frasses, introduhintlos sobtadament en els/ortissims. ab estrèpit semblant al daltabaix de
tot'una bateria de cuyna.
Altre tant podém dir de tot l'acte tercer. El
tenor se'ns revela com á ciclista consumat,
lo que produheix un novissim efecte operistich. No hem sentit frasses musicals més hermosas que quan exclama ab entussiasme
Anche la hiciclelta: y poch després contestant
à Olga: Cércale, dunque, un tàndem. Tots
els recitats d'aquest acte, més ó menys ciclistas, son una maravella d'expressió; y en
quant á la frasse melódica, està també al n i vell de lo restant de l'obra. Un tema hi ha en
el duo, repetit un sens fi de vegadas, què'ns
fa l'efecte de trobarnos ab un antich conegut: es nada menos que'l grandiós tema
inicial dels baixos en la marxa fúnebre de
Siegfried. Ja ho veuhen! Qui ho havia de dir
qu'alló que tant ens entusiasmava era una
afanada feta per Wagner al ilustre Giordano.
Peró l'hora de la justicia sempre arriba (fora
d'Espanya) y WAGNER PASSARÀ, segons acaba
de dir en Metras de motilo nostre gran Bretón ( i ) . Entretant, torném al mestre italià lo
que de dret li perteneix. es a dir, l'absoluta
originalitat aixis en la melodia com en la orquestació. Y si l'autor á'Andrea Chenier
dona, en una próxima obra. nova mostra de
son talent, podrá ab sa trilogia derribar sense
cap lluyta totas las divinitats musicals avuy
existents.
(i)
¿ o MtttHtia J t W ú ç m r . F o l l e t o » b un p r ó l e c h
de T o m á s B r e t ó n al i|a'en breu li Liroin el» h o n o n
qoe's mereix.

JOVKNTUT

El públich del Liceu s ha emfa.ssal la FeJora, donant ab aixó una proba de conseqüència, després del desastre d lfigenia. S"ha
escoltat á Giordano, concedintli per tant lo
que negà á Gluck; y es que'l propietari del
Liceu hi anava ab ganas de que li agradés,
perqué fa temps que busca una nova Bohéme
ab que poder parar las embestidas del Art
serio. Ahónt s'es vist, estrenar en un mateix
any dugas obras de Wagner, y de las més
enrevessadas! Aixó s"ha de acabar! Peró, ab
tot y las ganas, no pogué esbravarse ñns al
duo, el célebre duo; més alli va fer la pau.
Molts ho defcnsan dihent que la ovació era
únicament pera'ls cantants que tan magistralment han interpretat aquest duo, y que
no han aplaudit à Giordano, sinó à la Sthele
y en Garbín (i). Nosaltres jregoneixém de bon
grat que'l trevall d'aquests artistas ha sigut
excelent, peró protestém en absolut de que
per aquest únich motiu s'hagin de salvar las
obras, puig en un estreno l'intérprete no s'ha
de considerar més que com un instrument del
compositor. Y tant es aixis, qu'cn el cas contrari, ó sia quan la execució es dolenta, tampoch deu ésser may aixó prou motiu per enfonzar un'ópera, perqué per sobre de tot s ha
de tenir en compte qu alli s'hi ha anat pera
fer justicia al autor de l'obra. Si'l públich
del Liceu procedís d'aquesta Ilógica manera,
no hauria rebut ab l'escàndol qu'ho feu, el
Werlher de Massenet, que, apart sos grans
defectes, té quan menys un primer acte com
no l'escriuràn en tota sa vida tots els Giordanos italians. Peró. bé sabém cóm ha surat
tot aquest pastitxo de músichs que's diuhen
Mascagni y Puccini; Leoncavallo y Giordano, quals obras imposan forsadament á las
empresas els juheus editorials que ab cls
noms de Ricordi y Sonzogno trafican vilment
ab las verdaderas obras d'art, obligant á las
empresas à que al costat de las creacions dels
genis vagin dnpatxaml el< desdixats engendros del mercat italià.
Ja ho sab, donchs, senyor Bernis: deixis
d'obras clássicas y dongui gust als senyors
del Liceu que ab tant delit están esperant
unas quaotas raccions més de Bohéme y de
Cavalleria rusticana. Y pera la próxima temporada, creguim. deixis de Wagner, y fassí
saborejar als propietaris las delicias de La
Tosca d'en Puccini. Perqué mentres no's fassi una bona bugada de la gent de palcos y
butacas, pensar en altra cosa es lo mateix
que dar margaritas á puercos, com diu el ditxo castellà.
JOAQUÍM PENA.
(l)
E n s consta p e r comlucte- a u l o r í s a l que'l tenor
G a r h i n es qui va imposar * la E m p r e s a l'estreno de F i dora, junt ab la contracta de s« esposa l a senyora Sthele, pera poderse lluhir a b d ó s en dita obra. A c a d a s c ú
l o que sigui seu.
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PRINCIPAL
LA ESCARAPELA

Mentres á.N'ovetatstrevalIanpels sillons, al
Principal trevallan pera las butacas. Ja comensa á fer calor, y no obstant, al entrar en
qualsevol de dits teatres se sent un fret que
atuheix. A n'el públich res l'cncostipa tant
com un teatre buyt d'espectadors. Per qué
no n'hi van? Per dugas rahons: primera, perque'ls repertoris respectius son gastats, y si
quelcóm estrenan es dolent de debó; segona,
perqué las companyías que hi actúan tenen
un defecte qu'es tal vegada'l més gros que
pugui tenir una companyia dramática: son
d'un color tot gris, com diuhen els pintors
simbolistas. Tothóm es discret, uniformement discret. Ni á Novetats fan galls, ni al
Principal latiguillos, (exceptuant à n'en Perrín, que de tant en tant se descapdella), tots
cantan ó diuhen el seu paper, frets, indiferents, recitant casi bé de memoria y. com si
fossin máquinas, sempre iguals d'entonació,
d'accionat y d'expressió. Per aixó'l públich
aburrit els deixa solsab la claque, quins p i caments de mans metódichs y sostinguts ressonan misteriosos al percutir en la solelat del
espay.
Aném á La Escarapela. Quan un autor jove estrena sa primera obra, els crilichs benèvols solen dir: «La inexperiencia del autor
fa que l'obra no interessi al públich: de totas
maneras, se veu que té condicions d'autor
dramàtich.» Y aqueixas condicions las veuhen ja en la concepció, que sembla original,
ja en certas situacions dramáticas ben trobadas, ja senzillament en un licnguaije florit ó
un diàlech viu é intencionat ¿Ili ha en l'obra
alguna d'aqueixas cosas^ Donchs, patent d'autor! La experiencia farà io demés; mentres
tant, las profecías plouhen qu'es un bé de
Deu.
No sabém pas io que li han dit à Madrid al senyor Maestre, ni si es jove ó vell, ni
si es la primera ó la darrera de sas obras;
mes si li han dit quelcóm per l'estil, l'han enganyat com un xino. Pera darli un consell
d'amich, havían de dirli: «Senyor Maestre:
si tenim de judicar per La Escarapela, aixó
de fer dramas deixiho corre. Ni ab experiencia ni sense, un drama passador no i farà pas
may vostè, perquè vostè no n té cap de las
esmentadas condicions. No sab concebir,
perquè ha tingut de recorre à la historia
pera trobar argument, ab l'agravant de que
aqueixa historia ha tingut d'ésser la francesa; no sab construhir, perquè l'acció's desen
rotlla sense lligament ni consistencia, y las
pocas situacions mitjanament dramáticas que
s'hi troban ni venen preparadas ab naturalitat, ni n'ha sapigut treure partit, y perque'ls
personatjes, res més qu'esbossats, resultan
d un semimcntalisme vulgar quan no d una
brutalitat seca y de mal gust. l-'inalmeni, no
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sab parlar, perque'l llenguatje, tant en el dialech com en els monólechs (n"hi ha bastants)
es pobre, afectat y adotzenat. Y dit aixó, ja
está dit tot.
De la execució no'n dirém res. Ja parlarém
dels actors en un'altra obra. En aquesta no
podriam ser justos.
¡POBRES HIJOS!

L'Eussebi Blasco sembla qu'hagi volgut fer
una comedia de sátira social. «Pobres dels
tills quin pare s'ha mort deixant sa viuda
jove!» Mes la sàtira no resulta. Pera lograrho, es necessari saber sintetisar, concretar en uns quants tipos els caràcters distintius de tot un estament ó classe social. Si's
logra fer la sintessis, la sátira surt sola. En
¿Pobres hijos! no hi ha res d'aixó. Titulada
Salomé y Lucia ó las dos viudas, podia resultar una comedia senzilla de costums, y ' l titul
seria apropiat; mes pretendre deduhir una
tan trista dissort pera tots els pobrels orfes
de pare perquè en la vida real se puguin trobar alguns exemplars com els dos que'ns
presenta en Blasco, es una gran aberració.
No hi ha. donchs. tal sltira. Vejém cóm
queda la comedia. Salomé y Lucia son dugas
viudas joves. Sa/om^, egoista y de passions
desenfrenadas, sols viu per son amant, DOM
Aguslin, tipo repugnant que la explota com
á administrador de sos bens, enganyantla ab
falsas caricias, mentres la ignocenta lilla,
Carlota, descuydada per tothóm, espera neguitosa l'arribada de son promès, el capità
Enrique, que retorna victoriós de Filipinas.
Lucia, viuda als trenta anys, ab sis hllets,
ens conta que s'ha retirat del gran món. del
que la Salomé es escàndol, per educarlos
com es degut. Després ens resultarà una
gala moixa, que à las primeras de cambi's
tornarà à casar. Cinch anys han viscut Don
Agustín y Salomé d'aquesta manera, quan
arriba'l capità pera casarse ab Carlota. Per
un recurs escénich convencionalissim, la mare confessa sos escandalosos amors devant
del capità indignat. Aqueix es el tipo ja vulgar del sub-tinent que després d'un anyet retorna victoriós de cien combates, ab dos graus
de més y dugas creus per torna. Aixó no té
res que veure ab las pallissas que 1 exèrcit
puga haver rebut. Un personatje aixis, d'honor tan f i , no pol menys d'exasperarse, y
mentres el poca vergonya de Don Agustín.
explotada ja una viuda, emprèn la conquista
de l'altra, y aquestas deixa estimar, els joves se preparan à abandonar la casa, renegant de la mare indigna. E\ desespero de
aquesta no té limits quan. enterada de que
la seva amiga li pren l'amant, se fa càrrech
de que ha sigut joguina d'un malvat. Repenedida,'.s ñcará en un convent à purgar sas
culpas, mentres els joves se casarán y serán
felissos. Don Agustín també ho farà. prepa-

rantse á ser la mala sombra deis sis tilléis,
que ja comensan á entrar en la lluyta de la
vida.
L'únich tipo ben apuntat es el de Don
Agustín; maquiavélich, hipócrita y ambiciós,
es l'home guapo explotador de la debilitat de
la dona. Els demés tots se presentan confosos y volubles, no logrant interessar al espectador per son poch relleu y sa falta de
consistencia.
A pesar de ser els tres actes curtissims,
l'obra's fa pesada y llanguideja constantment
perque'l drama nos núa may; y no's núa
perqué, en realitat, de drama no n'hi ha. Sois
hi ha un fet, y com á conseqüència, la situació compromesa en que's troba la filia; y encara aqueix fet no farà mancar son casament.
La lluyta, y ab ella las situacions dramáticas
que sembla deuhen sobrevenir, no apareixen; y passan els tres actes repetint tots els
personatjes una mateixa cansó: Salomé plorant l'amant que se li escapa; l'altra viuda
parlant de sos lillets que tant estima; el capità repetint que son honor y sa dignitat de
militar valiente no li permeten... etc., etc.; la
filla plorant per sos amors, y la vella criada
sermonejant à la senyora. Tot aixó s'ho diuhen y repeteixen contínuament per arribar,
al final, á trabarse igual qu estavan avans.
Per allargar una mica l'obra, qu'en mitj acte
estaria acabada, hi fica en Blasco escenas
tan mansas com la de la declaració de Don
Agustín á Lucia. Els sis fillets de la viuda
apareixen ab ella, y conforme la declarado
d'amor se puntualisa, la mare fa sortir à sos
fillets d'escena un à un per ordre d'edat, perqué no malicihin els angelets. La escena es
digna d'un vaudeville insubstancial ó d una
grollera farsa italiana.
En resúm: ¡Pobres hijos! ni es sátira, ni
comedia, ni res. Buyda de concepció, convencional de factura, artificiosa, falsa y pueril de construcció, y pobre y retombant de
llenguatje. Es digna d'en Blasco.
D'en Puentes, á qui ja coneixiam, dirém
que la sobrietat es sa característica. De veu
una mica fosca y accionat just, es un bon actor de comedia. Fret per temperament, no
sent fondo: per aixó en dramas no'ns agrada
tant. Fuig dels efectes, mes sembla que tingui por y's reserva massa, lo que fa qu'en
situacions íortas no entussiasmi. En aquesta
obra ha dit son paper ab discreció y res més.
L'Altarriba treu bon partit del tipo de Don
Agustín, sens exageracions. En quant als
demés, no'n podém dir res de bo. Diuhen la
lletra de son paper seguint al apuntador,
sense posarhi res personal, res que demostri
un estudi del personatje que interpretan. Es
el defecte comú a casi tots els actors espanyols. Entran al teatre com aficionats y com
á tals trevallan tota la vida, sens apendre a l tra cosa que lo que's desprèn de las lleugeras
observacions que à cada obra qu'estrenan els
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hi fan aulors més ó menys inteligenis y directors més ó menys aptes. Las convencions
y la tradició fan lo demés. Trevall propi, zero.
El decorat pobrissim, y'ls trajos, sobre tot
els de las donas, pèssims de gust y pitjor
detxuras.
EMILI TINTORER.

NOVAS
«JOVBNTUT» A MALLORCA.

Galantment Cünvidats per l'Ajuntament de
Palma à la festa en honor del il-lustre poeta
mallorquí en Jeroni Rosselló, ens trasladaren! à dita Illa alguns redactors de JOVENTUT.
La excursió ha resultat agradabilíssima tant
per haver pogut disfrutar las incomparables
delicias de la terra mallorquina, com pels inmerescuts obsequis ab que'ns han favorescut tant las autoritats y corporacions oficials
com las entitats particulars. A totas ellas, y
molt especialment al Governador civil, al A l calde y al Ajuntament de Palma, al centre
«Unió Republicana», á la redacció de La Veu
de Mallorca y als numerosos amichs que'ns
honraren ab sas delicadas atencions, enviém
desd'aquestas planas el testimoni de nostre
coral agrahiment.
Las festas en honor d'en Rosselló, projectadas en un principi ab gran solemnitat pera
donar una proba de las forsas vivas ab que
conta'l regionalisme balear, foren poch á
poch reduhintse y desnaturalisantsc per las
influencias dels elements oficials que tingueren por de que'n resultés perjudicada la integridad de ta patria, fins a quedar reduhidas
d una trista sessió d'Ajuntament, en la que
hi regnà la fredor més extraordinaria, à causa del retrahiment d'elements molt valiosos.
La funció celebrada à la Casa de la Ciutat
consistí en colocar el retrato d'en Jeroni Rosselló en la Galeria dc mallorquins il·lustres,
y en la lectura d'un estudi biogràfich d'aquest
poeta per en Joan Alcover.
Acabada la sessió, ens trasladarem á la
casa del poeta Rosselló en unió dc nostre estimat amich en Claudi Planas y Font, qui,
en representació del Consistori dels Jochs
Florals de Barcelona, oferí al poeta mallorquí un rich present y'l felicità pels honors
que se li tributavan, protestant al mateix
temps de que'l /oimalisme oficial hagués impedit manifestar públicament la estimació
que Catalunya li professa.
En vista dc aquesta situació desairada en
que quedaren els catalans assistents al acte,
per no havérselshi permès donar públich testimoni de la germanor que regna entre Catalunya y.Mallorca, el centre «Unió Republicanax'ns obsequià ab una vetllada en la
que. entre altres, enrahonaren els redactors
d'aquest periódich Pompeyus Gener, Oriol
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Marti y Trinitat Monegal, pera exposar els
principis del catalanisme, abogant per l'autonomia de totas las regions catalanas, essent
rebudas ab extraordinari entussiasme las
manifestacions de dits companys nostres, en
particular totas las que feyan referencia al
ardent desitj d'un prompte deslliurament de
la Nacionalitat catalana. La vetllada s'obrí
y's tancà ab els cants de la Marsellesa y Els
Segadors, que foren aclamats ab delirí.
De la impresió fonda que reberem en aquesta reunió, aixis com de nostras conversas par
ticulars ab els elements més caracterisats de
la opinió mallorquina, podém deduhirne que
la causa regionalista es objecte en aquella
terra de generals simpatías, y de que s'han
fet els trevalls preparatoris pera la celebració
à Mallorca d'un gran meeling catalanista
ahont se pugui exhortar á la creuhada santa
que dongui per resultat la unió de catalans y
mallorquins per arribar més prompte à l'autonomia de sas respectivas regions.
Veredicte del Consistori dels Jochs Florals
d'enguany:
Premis ordinaris:
Premi de la Englantina d'or. — Núm. 82.
— Per les montanyes. — " Impresions d'una
excursió pels Pireneus.»
Primer accèssit.—Núm. 223. — Revicturis?
—«A les despulles de Sant Cugat del Vallés.»
Segón accèssit.—Núm 286.— Palimpcest.
—(ilntelligenti pauca.»
Premi de la viola d'or y argent.—Núm. 27.
—L'antich Profeta vivent. —«Per amplificatus est Elias in mirabilibus suis.»
Primer accèssit.—Num. 16}.—Vora'l foch.
—«Ma languissante verdure ne laisse après
elle aucun fruit.»
Segón accèssit.— Num. 232. — Lo temporal.—«¡Sant .March, Santa Creui»
Premi de la Flor Natural. — Númr j } 8 . —
Enfilall —«V sonets.»
Primer accèssit.—Núm. 144.—Del seu à l bum.—«Amor.»
Segón accèssit.—Núm. 59. — Petons.—«A
una fadrineta.»
Tercer accèssit.—Núm. 176.—Soleyada.—
«Apuntació.»
Premis extraordinaris:
Del Excm. é Iltm. senyor Bisbe de Menorca.
—Núm. 108. — Orígens del Caialanisme en
la Illa de Menorca y fases per que passà fins
la invasió serrahina — «Ego plantavi... sed
Deus incrementum dedit.u
Del Excm. é Iltm. senyor Bisbe de Mallorca.—Núm. 168. — Romanceret del Bto. Ramón Llull. — «Fill preciar de la dolsa Illa»
etcètera.
Del Excm. è Iltm. senyor Bisbe de l.leyda.
—Núm. 267. —Cant d'estrellas. — «Corona.»
Del Excm. Ajuntament de Reus. — Número 215.—Lo Rey dels arbres. — «E»cclsior.»
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Premi d'un Aymador de las ¡letras catalanas.—Núm. 74.—Cansons. — «Per vosaltres,
maynadeta.»
Els demés premis no s'adjudican.
Se tracta de celebrar un gran festival artislich el dia de la inauguració de la nova
plassa de toros que«'está construhint en nostra ciutat. La idea la trobém magnifica, y esperem que tots els elements sans de Barcelona contribuhiràn al acte de protesta contra'l
salvatjc espectacle, demostrant aixis que'ls
verdaders catalans no volen barrejarse ab la
nissaga d'empleats y vividors que procedents
de la messela central infestan nostre pais y
donan el principal contingent a la fiesta nacional (espanyola).
La Nació catalana ne protesta devant del
món civilisat.
El doctor don Joseph Ricart ha tingut
l'atenció d'enviarnos un exemplar del discurs
que sobre L·i Medicina Moderna escrigué
pera ésser llegit en la sessió inaugural reglamentaria del dia 10 d'abril d'enguany, en
l'Academia Homeopática de Barcelona, de
qual trevall en doném ab goig compte á nostres lectors y felicitém, al mateix temps, á
son autor, en primer lloch per sa tasca, puig
al fer un petit y ajustat resúm dels principals aconteixemens de la historia de la medecina, fins arriba á l'aparició del sistema d'l lahncmann, y ve á demostrar que
aquest no está reduhit. com mols creuhen, á
donar globulillos (confitets) y tinturas pera
curar malalts, sinó estretament lligat a la
profilaxi, ó sia á evitar y prevenir malaltias,
bell ideal de la medicina moderna. Ademés,
la completan altras ramas naturals de la ciencia de curar, com la dietética, climotcrapia,
aeroterapia, masoterapia, etc , etc., per
arribar en ultim cas á la cirugía, notantse en
tot el trevall cl més bon criteri práctich, qu'es
el que deu presidir al qu'exerceix aquesta
carrera.
També en el mateix discurs, al enviar un
recort y homenatjc als que primerament i m plantaren y arrelaren la medicina homeopática en nostra terra, tots ells metjes catalans, se'n serveix com á principal punt d'apoyo, y es altre motiu de felicitarlo, per haver
escrit aquest trevall inaugural en nostra llengua, donant aixis l'exemple que convindria
fos seguit per las demés Academias médicas
catalanas.
Y, no obstant, ^vergonya'ns causa'l dirho!), l'estar escrit en català aquest discurs,
y'l ferse en ell l'apologia de la nostra llengua,
fou causa de que l'autor no'i pogués llegir en
l'Acadèmia Homeopàtica de Barcelona.
També hem rebut de don Joseph Boniquet, metje especialista en enfermetats de la
boca, una Memoria que tracta de la Higiene

de la dentición de seis años, trevall escrit ab
molta claretat y coneixements, que fou premiat per la Societat Espanyola de Higiene en
el concurs públich que tingué lloch á Madrid
fan 1898.
L'eminent mestre Vicens d'lndy donará
tres concerts á Barcelona, els dias 17, 20 y 24
del present mes, ab la cooperació de la societat coral «Catalunya Nova». Els programas
d'aquestas sessions son escullidissims y els
donarém complerts á nostres lectors en el
número pròxim.
El prop vinent diumenge sortirà'l primer
número d'un nou periódich que portará per
titul E l Pensament Català y será dirigit pe'l
gran pçeta Mossèn Jacinto Verdaguer.
El popular rondallayre l'Aureli Campmany, disertà'I passat diumenge sobre Folhlore, fent un just bosqueig de cada upa de
las brancas d'aquesta ciencia important
qu'han conrehuat els primers mestres del renaixement nostre.
Una tirada de selectas mostras enlleminá
en gran manera a la triada concurrencia
qu'omplia'l local dels «Montanyenchs.»
La Revista Fabril, periódich qu'acaba
d'aparèixer á Manlléu, y /-a Confidencia
Universal, de Barcelona, han visitat nostra
redacció.
» "
Establim el cambi ab ditas publicacions.
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SETMANARI C A T A L A N I S T A
E l s trevalls se publican baix la exclussiva responsabilitat dc sos autors.
No's tornan els originals.
Se d o n a r á compte de las obras rebudas c n
aquesta r e d a c c i ó , y de las qu'ho mereixin se'n
farà critica.
CONDICIONS D E L A SUSCRIPCIÓ
Catalunya: Trimestre, 1,50 pessetas; un a n y ,
6 pessetas.
Reste d'Espanya: Mitj any, 4 pessetas; un any,
7 pessetas.
Estranger: Un any, 8 pessetas.
N ú m e r o corrent, 10 c è n t i m s ; atrassat, 2; c è n tims.
A lots c l s suacriptors se'ls hi regalarà'l A'úmero antecedent, quc's ven al preu dc 35 c è n t i m s .
Als qu's suscriguin per un any se'ls hi regalará
ademes c l cartell anunciador del p e r i ó d i c h , magnifica obra dc l'Alexandre de Riquer.
Fidel Giró, impreuor. — Carrer de Valencia 311.

