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JOVRNTUT

SALUDEM A L SIGLE XX
Vergonyosa ha sigui la fi del siglc MX per
aquells estats que. seguint una política d'egoismes, volen representar a la humanitat
civilisada. A l entrar ep cl sigle x\ acopiúm
energías, donchs ara m¿s que may hem de
perseverar en la lluyta.
Com si res s'haguós fet lins ara, preparemnos pera enderrocar els falsos r¿gims politichs que per escarni de la dignitat humana han vingut regint; preparemnos pera
acabar ab els falsos redemptors, pera despertar lïniima adormida de cada poble, pera
impedir que'l sigle que comensa sigui, com
el passat, al ensemps que un seguit de descubriments admirables, un teixit d'invents
utilitaris, un embolúm de convencionalismes
y un planter d'escóptichs.
l'n sigle, dintre la idea del temps, representa ben poch. Ve á ser com els grans de
sorra'al desert ó d la platja. Kl vent fatalment
els aixeca, y'ls du térras endins ó'ls aboca al
mar. Aixis hi ha sorrals aixuts y ardents,
ahont tot s'hi corseca y mor: é hi ha plaljas
frescas y delitosas ahonl la sorra humida, à
la llum del sol, escampa lluhentors irisadas
qu'alegran la vista, y llayras salinas qu'enforteixen el pit. En la vida de la humanitat, el
vent es la forsa de las passions: y moltas vegadas es per culpa nostra qu'ellas se fan superiors a nosaltres.No siguem, com els grans
de sorra, inestables: siguóm com las plantas,
que arrelan. Y donchs som conscients, la nostra llevor espargimla nosaltres mateixos, no
els vents de la fatalitat desencadenats per la
forsa salvatje de las passions cegas, ja sigan
las passions dels enemichs, dels tirans, ó las
mateixas passions nostras. Qu'en nosaltres
tol sigui amor, tol sigui fe en la veritat, y
serens y ab cor valent aném fent via.
Quants desenganys no n'han tret del sigle xix tols aquells que havian posat sas
energías al servey d'una política y una civilisació mentideras! Agoladas ja sas forsas, y
havent donat la seva obra resultats tan mesquins, ni la fe'ls queda en una vida nova,
encar que llunyana. Però nosaltres els joves.

no som, no podé'm ésser escòplichs. Peraixó
JOVENTUT, irobantse al ple de la vida y havent vist enterrar mollas vcllas ilusions en la
fossa del darrer sigle. seguirá fomentant
aquellas ilusions que sempre son novas perqué son eternas, y preparant son triomf dclinitiu.
Y aquest vindrà; y no serà pas efímer ni
tranzitori. Van y venen las ideas; moren uns
pobles y'n naixen d'allres; la evolució es
constant... Al cap de dinou sigles d'una lluyta que'l món creya progressiva, hem trobat
que las edats anteriors, ab sas idolatrías, sas
tiranías y sas guerras, eran més senceras
que la civilisació actual, perquè dintre sos
grans erros, eran més verges y no eran tan
hipócritas. De tolas maneras, creyém que
l'obra de la lidal moderna no será pas inútil,
perqué, encara que migraclament. desnaluralisanllos ó profanantlos. ha fel renáixcr
molls sentiments de llibertat y de progrés
que sempre quedarán en peu, donchs alguns
d'ells son de tal mena, que la tirania'ls es
bon conreuhador. y quant més els vol extirpar, més els arrela. Aixis, donchs, tanl els
que som joves per la edat com els que ho
son sempre per temperament, lemm obligació de conlinuarla ab més coratje que may
la lluyta pel triomf d'aqueixas ideas puras de
llibertat y de justicia, que conlradiuhen en
bona pari la desacreditada pffUtiai civilisadora tfintfressps comercials del sigle xix, y

que. per tant, han de triomfar delinitivament.
Y per aixó avuy, com férem al apareixe
JOVENTUT, convidém als homes de cor gran,
als pensadors, als artistas... á lots els amants
de la Vicia, pera que conlribuhexin à l'obra
redemptora, donchs en aquestas planas hi
caben lots els sincers.
Y ara, aplegats tols. saludemlo al sigle
nou, ab la esperansa de qu'ell ens porti la
nova vida tan desitjada.
Ar /a Kcilacno,

l.i-uis VIA.

JOVENTUT
JOVENTUT, dant provas d'entenimentada, subjectas totas las particularitats de la especial
idiosincracia al comú denominador d'un programa polilich y social ünich en nostrecamp.
cl que la Unió CaUxlanista sustenta, reconeixent aixis com á veritat indestructible qu'es
precisa la unitat d'acció pera arribar á tot
triomf, ó sia, aplicantho al nostre cas concret, que so/s en la U n i ó está la /orsa.

Bé; "pero alguns preguntarán: ¿A quins
elements representa JOVENTUT dintre del moviment catalanista? No'm cal esbrinarho
perqué á la vista està; ni'm cal precisarho
avuy, puig pera'l cas m'es del tot indiferent.
Tothom sab ja que sola l'augusta bandera
de la Unió hi caben tols els catalans, qualsevullga que sian sas alicions ó sas tendencias
particulars, mentres sian honrada y sincerament sentidas y practicadas, y mentres no's
vullgan presentar com á incompatibles ab
los principis fonamentals per ella oportunament sentáis y sols per ella oportunament
reformables.
J. VII-ALLONCA. — Un recó de Tossa.

A

«JOVENTUT»

Son massa ¡a las vegadas qu'he deixat de
complaure als teus, pera que avuy me senti
ab forsas de ferho novament.
Vull dirte, donchs, una vegada al menys,
que mereixes b 6 de la Patria per la misió
que has vingut á desempenyar dintre"! gran
moviment catalanista.
lin tu, simpática JOVENTUT, qual sugestiu
titul'm'enamora, jo hi oviro clarors d'ideal y
estímuls de progrés que prou los necessita
pera son desencantament aquesta nostra estoica societat actual dura de cor y aixerrehida de cervell com los farisaichs prohoms que
l'han formada à sa imatje; y de tas planas
n'irradia constantment lo calor de generosos
entussiasmcs que precisan pera ajudarnos á
fondre tant y tant glas com s'ha formal sobre
nostra Terra en la llarga Hivernada que ha
vingut passant.
Jo'm guardaré bé d'analisar ta obra literaria y Hlosófica en tot lo que tinga de característica dintre la inmensa varietat de matisos
que forman lo conjunt de nostre moviment
regenerador; més que més quan no vull corre'l perill de trobarhi discordancias ab mon
particular temperament. Però jo sé bé que tu.

¿Tu, JOVENTUT, has complert aqueix tan
elemental dever? Donchs. mentres d'ell no't
separis, en l'arbre de vida del Catalanisme
t'hi desenrrotllarás com branca sempre robusta y cap amunt; si un dia l'oblidessis,
l'haurias corsecat poch á poch. pera convertirle en un d'aquells branquillons migrats y
xorchs que's doblegan entornanlse'n cap á
ierra. No será, si Deu vol, pera'l bé de
tots.
A tu, donchs. JOVENTUT, que vesteixes las
nobles aspiracions catalanistas ab lo caracteristich habillatje que millor li escau al n u cle intelectual del quin te nudreixes; á tu.
JOVENTUT, aplech especial d'ardits lluytadors
de la santa causa, no menys digna d'estimació y de respecte que tols los altres
aplechs d'elements catalanistas de diferents
tendencias literarias, lilosólicas 6 socials; á
tu. JOVENTUT, que potser tens una misió trasccndentalissima á cumplir posantnos en
contacte ab l'exterior; á tu, en fi, desenfadada y atrevida com á JOVENTUT, però com á
JOVENTUT coratjosa y lleal, á T u ' l saluda de
cor, al entrar en lo segle de las grans esperansas,lon humil suscriptor
M.

FOLGUERA Y DURÁN.

Sabadell, 2 / desembre /90o.

JOVENTUT

ELS g U I VOLEM
N'hi ha molts que, anuuienanu>e lliberals, ens
duihcn reaccionaris a nosaltres.
Uns ho cliuhen de bona íe, perquè aixls els hi
donan a entendre'ls que pensan per ells: altres
ho asscguran ab mala le per las sevas conveniencias políticas o particulars.
Ni'ls uns ni'ls altres mereixen que's perdi
temps probant de convencéis de lo contrari de
sas alinnacions: els primers, perquè son incapassosd entendre la veritat, quan admeten per rahons
els sohsmes dels seus oracles; els segons, perquè sempre posan sas conveniencias pel deniunt
de totas la» veritats.
L nsy altres, nodnts per ideas vellas, lormats
en motllos arreconats, y empenyats en sostenir
lo qu es ben mort, no na imporian, ni'ns han
d'importar res. Son cadavies somoguis per una
lorsa qu'ells no senten; son sers que desconeixen
la veritat de la Vida; son cossos momilicats pe l
Present, que no coneixen cl l'assaty no creuhen
en un l'ervmdre.
Nosaltres volem a tots aquells que senten la
\ ida, a lots aquells que coiiipienen el per que
es una realitat la Vida, a tots aquells que saben
que viuhen, no per la materialitat del sentir, sinó
per un objecte mes gran, pera l'avens y la perlecciò de la societat liumana, que sols pot l'onamwiMOTC en la Llibcitat absoluta de tots sos
organisnica. Volem ab nosalties, no aquells que
s'ucoiiieiuan ab la egoista llibertat del seu Jo,
sino aquells que aspiran a la lliure expansió de
totas las activitats socials, ben deslligats dels
prejudicis sembrats arreu ptr una lalsa educació
de las massas y per una equivocada ilustració
de las classes instruhidas.

Els llurs reflechl extranys reproduheixen al lluny
linias infinidas de punts d'or. La boyra va baixant y humiteja'ls carrers. El vent de tant en tant
rondina estrofas d'una cansó grisa y monótona.
Las portaladas de las casas s'iluminan. Y arriba
la nit horrorosament negra, y gronxa la ciutat y
la envolta entre'ls seus plechs de soletat y de
tristesa.

Es l'hora solemnial del desvetllament nocturn
de l'ünima, després de reposar deis trevalls y fatichs d un jorn oblidat ab la posta del sol y ab
la mort del crepúscul. (¿uan triomfa l'imperi august de l'ombra, se forma un món nou de desitjós y de visions: un món exprés pera viure y enlayrarse. Un món sense las brutals y miserables
lluytas per la vida. V comensan els concerts de
las veus misteriosas y adorables de la orquesta
serena de la nit. V entre la boyra baixa, els desitjós prenen vida, forma y color, y las visions
apareixen y's materialisan.
L'ánima s espandeix com una llor inniensa,y'ls
seus perfums s'elevan envers el buyt espay negnssim, y brolla d'ella un clam, fervent y sensual, imperiós y suplicant, irresistible y suáu, alhora himne y elegia, oda y pregaria.

Entro—portat per la expansió dc la meva ànima—en un mar d onadas voluptuosas, que m'arrossegan, ruixantme d escuma blanca y erótica.
Y'm deixan en una illa d'Orient—egipcia ó
turca—illa encantada de plers, paradís de voluptat. Allí soch el senyor d'un paláu maravellós,
sumptuós y resplandenl, de marbre blanch y negre, de mosaichs de tots colors, ple de califas,
LLUÍS MAKSANS.
de tapissos, de pells de pantera y de tigre, ahont
creman d tot hora las essencias de la mirra y del
encens y ahont entran els perfums de las rosas
obrintse en els jardins inmensos, y'ls elluvis dels
EFECTES D E NIT tarongers tlorits, y las cansons dels boscos de cedres y de palmeras, de xiprés y de figueras reLa ciutat s'adorm mandrosament. S'apagan
torsadas. Desde las cúpulas del meu palau s'ovilas darreras clarors d un crepuscul trist, brut y
ran—al clar de lluna—las miriadus de minareis
descolorit. La l'osca devalla silenciosa. Uoyras
groguenchs y blanchs: s'ovira l'espurneig danespessas s'aplanan sobre la ciutat. El mar temsant de las llurs lietxas d'or entre la boyrina suau
pestuós canta y gemega y s llensa sobré is molls y transparent que acaricia á la ciutat.
violentament. Lis barcos cruixen y las cadenas
Las nievas esclavas—món d aiomas, cabellsi
xerrotejan. Ln els carrers s'encenen un a un els
bechs de gas: semblan aixams de follets, evocats formas espléndidas, ulls hermosos, bocas senmàgicament, llengotejant tristoys y esmortuhits. suals y vermellas—cantan y dansan sobre un ter-

JOVENTUT

ral cuhert de califas ahont s'enfonzan els llurs
peuels rosats. Las veus ressonan monótonas,
acompanyadas del so de las panderetas, y'ls cossos se hlincan y'ls brassos s'encreuhan sobre las
testas. V pujo al terrat y paran las dansas. Sols
sento las remors purissimas de la nit oriental.
Las esclavas baixan els ulls de foch.
—Aixa, vina.—Y de la munió d esclavas n'avansa una, y abdós devallém á la meva cambra.
V darrera nostre comensan altra volta las dansas y cansons.

Quina cambra la nieva! S'hi entra per un ar< h
moresch, admirable. Kl sostre altissim, de fusta
olorosa de cedre, forma voltas, sostingut per primas y graciosas columnas. Las parets están cubertas de daurats y de dibuixos: dessobre d'ellas
hi brillan els colore més espléndits de la pintura
arábiga. Deis braserets d'argent s'alsan fuñieras
flayrosas y van, pels finestrals oberts, á morir en
l'atmósfera dels jardins solitaris.
M'assento en una pila de coixins blanchs: Aixa, devanl meu, resta dreta, silenciosa, demtmt
d'un ampie edredón de plomas. La bellesa d'Aixa es superior á la de totas las donas qu'he
vist. Es molt jove, forta, alta y magnifica, els
seus ulls y cabells son negrlssims, y la seva pell
es del color de l'argila cuyta. Las trenas descendeixen movibles entorn del seu rostre, subjecladas per llassos entreleixits de perlas. Els seus llabis sembran corals, y las dents, evori. Sobre'l seu
bust espléndit s'enlortolligan collars de peclras
lluminosas. Una camisa blanca, lliure y fluixa, li
devalla fins á la cintura, ajustada per un cenyidor de brillants. Uns pantalons amples de seda
vermella cubreixen els seus flanchs opulents y
las sevas camas que terminan ab uns peus molt
petits, calsals ab sandalias grogas brodadas de
rubís. Tot el seu cos perfumat y fresch, exhala
un baf afrodisslach irresistible.
A una senyal meva. Aixa atia'l foch dels
braserets, y la boyra encensada s'espesseheix:
llisca entorn de las columnetas y vola, fumejant,
envers el sostre de cedre olorós. El cos d'Aixa
comensa á moures poch á poch, ab un balanceig de flanchs suavissim. Els brassos adornáis
de brassalels d'or s'alsan, y ab els dits de la mà
dreta repica'l cuyro d'una pandereta de borlas
blavas sostinguda ab la esquerra.
La dansa s'anima ràpidament. La fumera's fa
més densa y Aixa quasi hi desapareix. Ja no veig

el seu cos sencer. Hi han moments en que sols
veig els flanchs robustos, l'arrodonida vermellor dels pantalons de seda inflantse y torcentse
volupluosament. Després emergeix de la boyra
el bust plcnissim... després el cap, y'ls ulls llensan espumas de foch... després las sandalias grogas brodadas de rubís... després tot desapareix
y toma á sorgir... els contorns s'evaporan y onejan de nou ben definits... Aixa sembla de ferro.
Els raigs de lluna entran poèticament y atravessan la boyra perlimiada. Aixa segueix cimbrejantse. Els seus peus relliscan de l'edredón,
y ressonan els cops de las Sandalias sobre'ls mosaichs.
l'roduheix un vent enervant quc'm sofoca, una
alenada que m'exalta, una cadencia voluptuosa
que m'adorm...
Crech que si s'obrissin las portas mágicas del
paradís y alguna hurí caygués á la terra, no seria més hermosa que Aixa dansant...

La visió espléndida desapareix de cop. Sobre
la ciutat pernianeix inmóvil la boyra del hivern.
El palau maravellós s'ensorra: els llurs bocins de
marbre's perden en la negror de la nit. Aixa's
vaporisa y'ls perfums se desvaneixen.
La nieva ánima torna del viatje. El seu llam
ardorós decau y mor dèbilment. La buydor del
no res calma'ls bataments del cor. Las ombras
de la nit s'extenen impassiblement. Un gran silenci fret regna en la ciutat: silenci ensopit, extrany y neguitós. Las pocas negrors que sento's
disolen en un mar negrissim.
Y d'un café concert, niu vergonyós d'impuresas y de vicis, surt una veu femenina, vibrant y
forta, entonant un cant nicridional, ressò pálit
dels esplendors d'Orient, que omple de grats recorts la trista fantasia, com s'omple de clarors
un cel tempestuosament obscur. La veu evoca,
gemegant, colors del gay mitj día, aromas passionals, retalls de blavor, y vibra refilant: las
boyras hivernals semblan desferse devant d'un
sol de foch.

Y la nit passa, y l'alba arriba. El falich quotidià comensa alegrament. El misteri fina. Qué
prompte, qué lleugeranient s'allunyan las ombras
benehidas de la nit!
i;,

ZANNÉ.

JOVENTUT

E. GALWEV. — l'aisatje.

La miloca ha de semblar instruhida. Kn això
esta la seva forsa. Y la seva aparent sabiesa auAquest nom, que à moltas personas no is hi menta al ensemps que sa grassa. Com més se va
dirá res, té un gran significat dins de la nostra engreixant, es més reservada; sas paraulas advida artística. I.a mihea significa l'eunuch y Ta- quireixen el to de sentencias. Però com que la
hort, donchs d'un y altre té quelcóm aquell ani- seva frase es formada d'enveja y rabia, s'enverina al veures impotent.
malot
Aixís com de certs formatjes en naixen cuchs,
Generalment la miloca es fofa y llefiscosa com
y de las ayguas estancadas las febres palúdicas, un galapat. Kls dèbils la tenien; els fons hi escuaixís també d'entre'ls artistas surt la miloca: pe- pen.
rò no hi ha dubte que aquesta especie reporta
Y no s pensin: ja es ben dolenta, ja. Devegacertas utilitats.
das esborrona, fa tremolarl... Enfilada á voltas,
I'erteneix á una classe d'animals que ja guar- per equivocació ó descuyt, á la redacció d'algún
dan molta serietat desde son naixement. Comen- periódich, etjega desd alKl ab olímpica majestat
san volent fer art, y passan alguns anys prohant
feixos de llamps, dicta lleys, dirigeix las arts... Y
ho, component algún poemet, algún quadro, 6 nosaltres, pobrets artistas, tots treniolém espebé dibuixos que guardan ben amagats.
rant el seu fallo.
1 )esprés, notant que las tais obras no poden
De tant en tant, ab cert descuyt, aW.w/C(7///r
tenir SaUdtt, perquè han fet riure als pochs que alguna alabansa. i.'artista <|ue la reb fa com un
las han vi'tas, la mileca, que té molt de conei- gos á qui donan un os: l'arreplega lot content,
xement, se dedica a dirigir l'art, comensant alas- y s'arrupeix movent la cúa, oblidant qu'es l'elohoras á exercir de crltich.
gi d'una miloca.
En sos comensamenls procura, com es natuAqueix animal tan especial fa sempre esforsos
ral, apuntalarse ben fort, y troba que lo millor per enlayrarsc, però sempre torna á caure y d
es fer articles y més articles posant als núvols á quedar en son natural nivell. Y si un ho repara,
un parell d'artistas joves, de talent reconegut y quina llàstima fa! Talment sembla un miserable
de molts diners. Aixís es que la milocu, de pri- que no ha menjat de temps, que contempla afamer antuvi, pot enganyar als ignocents per son mat els aparadors d'un colmado, y, no podent
aspecte revolucionari.
comprar, critica.
Però, analisantho bé, tothòm veu que no hi
Com .-1 últim recurs després de mil desenganys,
ha res d'això. Ella es milocu per essència; y no la miloca busca una cátedra pera ensenyar y dipot ésser altra cosa.
rigir a la joventut. Y la ensenya y la dirigeix ab
N'hi han que, seguint una veu interior que'ls paraulas rebuscadas, ab pensaments copiats...
sembla profètica, deixan el benestar, abandonan Perqoe, com avans he dit, la miloca ha d'ésser
establiments ja acreditats... Pobretas! Acaban instruhida, ó bé ha de scmblarho.
« om las papallonas enamoradas de la llum d'un
quinquél
JOAN BRULL.

MILOCA
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UNA TEOGONIA INDIA
Un amich meu,Sir Jorge Shelly', subsecretari del Govern militar de Bombay á las I n dias, essent nombrat major d'un regiment
d'indigenas y devent anar a fer certs trevalls
de fortificació en la frontera del pais de
Kashmyr, en els moments que tenia de l l i bertat, se dedicava á visitar els gompas, ó
sian convents de la secta dels Jainas, secta
molt anterior à la Hudhisla y que com ella es
sols una derivació del culte Visnhuita.

Un dia un dels lamas, ó sian m o n j o s / a í nas, veyent la curiositat del meu amich pels
llibres sagrats de la india, y haventli sigut
sumament simpátich per lo bondadós del seu
carácter y'l respecte que tenia per las creencias del pais, va dirli que si ell desitjava instruhirse en els llibres sagrats dels quals derivava la religió qu'ells professavan, y si
volia saber la veritat sobres de la
Creació y la existencia dels homes, el presenta
ria al gran Lama,
el qual tenia tancats ab set claus,
y dintre d'un Sagrari d'or situat en la esquena d'una colossal
estatua de Visnhu, els Llibres Sants de la
seva religió.
En efecte: la presentació's feu, y després
de mil cerimonias que seria enfadós el consignar aqui, el Gran Lama, havent cubert à
Sir Shelly ab un vel sagrat y haventlo fet
descalsar y rentar els peus ab ayguas embalsamadas, el va introduhir en el Sagrari y l i
va ensenyar el primer llibre, titulat Del origen de tolas las cosas, llibre que digué ésser
dictat perla propia veu de Brahma al primer
dels Jainas.

Sirjorge Shelly, que coneix molt bé'l Sans-

krít y ademés el Pakrit, el P a l í y '1 Jalami, va

poder llegir el llibre, ydesprés d'haverlo fixat
bé en la seva pensa, per un sistema neumotécnich va transcriurel, en sent à la seva celda, en llengua inglesa, quina segona traducció al Català vos doném aqui adjunta, pregantvos l'atenciódada la importancia d'aquesta antiga Teogonia ( i ) .

L L I B R E DEL ORIGEN DE TOTAS
LAS COSAS Y DELS HOMES Y DE
ALGUNAS COSAS MES. ^fi» 5 © »
Escrit baix la inspiració llampant de B r a h -

ma pel GRAN TASTAPASTAS, ab comentaris
de Koffis y Mohfis y notas d'en Phardassa.
Lema sacro:

'/'/iot or ó tolh.

Al principi de tot, el TOT, ja hi era tot.
Y tot eslava dins del TOT.
Y no hi havia res lora del TOT.
Ni res era res ( i ) .
Sols era el TOT.

(1) Remarcarém que 1 que va anotar el poema sagrat que transcribim, degué d'ésser un Tersa 6 un Indo
modern, donchs hi posa alguna nota en italià, y ñns en
inglés. En quant ais comentaristas, deuben ésser a poca
diferencia de l'época deis sofistas de Grecia; quan menos,
es evident que n'han rebut alguna influencia. Las ilustracions varen ser presas ab fotografía instantània per
Sir Shelly, y després ban sigui copiadas ab tota fidelitat pel nostre amich Apeles Mestres.—(A7, dei T.)

(2)

Res, home, resi (Nota d'en I'hardassa.J
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II
E \ TOT eslava casat ab la TRANQUIUTAT.

IV
Y va passar el lemps ( i ) .
COMENTARI:

Koffis y Mohfis. {Per ahónt?

Y com que la Inconsiancia (i) es la lley de
TOT, el TOT se va cansar de la Tranquilitai;
á causa de lo estéril de sa unió ab ella.
Y va comensar á moures.
Y del TOT va anarne sortint tot.
COMENTARI:
Koffis. Lo matrimoni fou estéril I
Mohfis. L o divorci fou fecondl (2).

Y'l Terreno va[parir las f lanías (2)

Y l'Aygua va concebir els peixos.

III
Lo primer de tot que va sortir del TOT,
van ser el Terreno; sech com el desert (3),
dur com las rocas, arenós com la platja.
Y veyent el TOT qu'estava sol.
Va criar Ï A y g u a .
Y l'Aygua lleugera's va perdre d'amor pel
Terreno.
\ , d'amor folla,'s va estendre sobre d'ell.
Y cosa extranya!
L'Aygua va quedar fecondada.

Y'l Terreno tambó.
(1)

COMENTARI:
Ko/Jis. l'eró no"ls va parir.
Mohfis. Perqué encara'ls porta dintre (3).

Allavoras, veyent el 'TOT que ja s'havian
fecondat mútuament, va separar l'Aygua del
Terreno.
Peró'l Terreno, sol, estava trist.
Y sola l'Aygua, bramava
de coratje.
Y'l TOT, tot compassiu,
va enviárloshi tot seguit
XAyre perqué ab suáu alenada acariciés l'Aygua, y
portés la humitat d'aquesta al Terreno, com
á recort dels seus passats amors, refrescantlo puig qu'estava abrusantse.
Y'l Terreno'n demanava més, trobantla saborosissima.
Y \' Ayre prenia l'Aygua a cavall, y la portava al Terreno en quant necessitava d'ella.

La Constanza e tirana dil cuorel (A'c/a J'en

Phanlassa.)
(2) Com per l o l . (Idem.)

(3) Aqui fautor fa referencia al desen de Sarah
Bernhardl. C a p á Occident hi ha dos Sarahs célebres;
Sarah Bernhardt y Sarasate. (Idem.)

(1)

l'eró no va ballar la Joana. (Noia d'en P/iar-

(2)
(3)

Menos las dels peus. (ídem.)
Y'ls pescadors fan de llevadoras. (Idem.)

dnssa.)
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IO

Y tornava á buscarla pera descarregaria
després en la seva inmensa morada de la

Y l'Ayre va lenirne gelosia, ferit en lo mós
intim, al sentirse tot penetrat y enlluhernat
per ella; y la va esmicolar, y la va deixaren
suspens.

Mar profonda, en quant el Terreno ¡a n'estava ben satisfet.
COMENTARI:
Koffis. L'ayrc era l'ordinari del Univers.

Y'ls trossos de la llum son el So/, la L l u na y las estrellas, que's van quedar enlayre
y encara hi rodan.

Mohfis. Quin ordinari mis fí I

VIII

VI

Ab tais contactes, el
Terreno se va tornar aygualit.
Y l'Aygua terrosa.
Y'l Terreno va voler produhir sers com l'Aygua.
Y l'Aygua sers com" el
Terreno.
Y l'Aygua va tenir planlas.
Y'l Terreno animals ( i ) .
VII
Tot això passava encara á las
foscas.
Llavors el TOT,

Peró'l TOT va veure qu'en el Món encara
no hi era tot.
Y's va proposar fer un sér que fos sobre
de tot.
V'l va anomenar en
singular Hom.
Y en plural Tothom.

I'eró tot se va oposar á Tothom.
Y alashoras el TOT
se va barallar ab tot.
Y'l TOT va triomfar de tot.
Y va acabar de fer l'Hom abuna mica de tot.
I'er això es que Tothom pot saberho tot.
Y pot ferho tot.
Y pot anar per tot.
Y ho té tot, ab totas las Virtuts y tots els
Vicis.

IX

veycnt la fosqucdat de lot,
va crear la Llum ab un raig
de sa omnipenetrant m i rada.

Després de tot, lo
TOT,que sempre's recorda de tot, enrecordantse de la Tranquilital perduda'n va

fer un do al Hom, y
la va dir Dona.

(i)

Y en abundancia. f i A M i

d'en Phardassa.)

Per aixó la dona
es l'obra de la perdi-
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ció; y ahom ella regna no hi '.ha tranquilitat
possible.

X
El primer Home va engendrar ab la Dona
quatre fills.
l.'un, una mitjdiada d'alegria, y li va sortir de color d'or, groch com el Sol; y es el
pare de la rassa predilecta, la rassa groga.

L'altre. una nil de mal humor, y va sortir
negre com la fosca; y d"ell han eixit tots els
negres.
L'altre va ferio à la posta del Sol, tot encès d'una enrabiada, y va sortir del color de
l'argila, tot vermellench, com si suhés mangra; y es la rassa vermella d'Occident, d'allà
enllà, à l'altra part dels mars, ahont lo Sol
va à ajeures.

11
COMENTARI:

Koffis. ¡No més?
Mohfis. Ara n'hi han mes, més, peró mésl

Y las trescentas trenta tres plantas.
Y las boyras flotants que forman
turbants à las puntas de las montanyas.
Y'l Sol esplendorós qu'ho daura
tot.
Y la Lluna voluptuosa que tot ho plateja ( i ) .
Y la música del vent.
Y la dels aucells.
Y la frescor de la pluja.
COMENTARI:
Koffis. Ja va estar ben fresch.
Mohfis .Sobretot, en sense paraygua.

Y la riquesa de las minas, ab l'Or, qu'es
el Sol enmagatzemat, y la plata, qu'es la
llum de la Lluna glassada en pasta; y'ls brillants, topacis y rubis que son llàgrimas d'esIrcllas; y las turquesas, salirs y esmeragdas,
que son esquitxos de la Mar cristallisats en el
ventre de la Terra.
COMENTARI:

Koffis. Y res més.
Mohfis. V ja'n tenfa ben b é prou ( í ) .

Y l'ultim, un demati, ab espant, quan la
neu queya; y va sortirli blanch com la flor
del lotus, fret com el glas; y d'ell va originarsen la rassa que pobla la P^uropa.

XII
l'eró en la rassa predilecta, l'Hom multiplicantse va esdevenir Tothom.

XI
La rassa predilecta ho va mereixe tot del
TOT.

Y'l TOT li va donar lot lo pais del Sapiasindu.
COMENTARI:
Ko/fis. Ara no se'n donan de paíssos.
Mohfit. Sinó que sigan de vano ( l ) .

Y va tenir los cinch rius.
Y'ls setanta set animals.
(i)

Y encara baratos. (Xola d'in Pharilassa.)

Y tothom se va posar en contra Tothom.
Perquè Tothom ho volia tot (}).
Y la dona ajudava á Tothom à volerho tot,
y encara alguna cosa més; y à tenir enveja.
lín sense mereixe res.
(1)

dassa.)
(2)

(3)

Menos las mitjas pelas falsas. (S'ola d'in PharProu, qnc'n tenia prout

7hnl is llu quíslion. (Idim )
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COMENTARI:

L'última categoria es la dels
S.MOKiiAsiRis, que son

Koffis. I'eró res.

Mohfis. Res.

Xlll
Llavors el TOT, pera tranquilisarho tot,
Y perqué entre tothom se tingués tot,
Va dividir à tothom en quatre castas, encastant à tothom al partirlo en quatre parts,

d'un raig de sa mirada, d'un cop de puny de
sa mà dreta, d'una bofetada de sa mà esquerra, y d'una puntada de peu després d'haverse
descalsat de las sevas botas (etas ab pell de
la cúa del Drach del Hayodiya.
De sa omnivident mirada va sortirne la
casta dels PIÇPAMITRAS, qu'es la casta religiosa que's cuyda dels temples y á la qual lot li
es degui, puig està sobre de tots, ja qu'es la
primera que va sortir del TOT y qu'ho pol
tot y tot ho representa ( i ) .
Aquesta casta's divideix en tres categorías.
La suprema es la del WIÇVAMKAPA, el qual
mana á tots els altres, y té l'arriendo del tinglado del Cel.

els

in-

felissos que's cuydan de fer
dissapte dels temples.
Del cop de puny de la mà
dreta del I OT va sortirne la
casta dels RAJAPUSHAS, la casta guerrera que tot ho resol à
casianyas y té'l sabre per emblema, y ab ell talla'l bacallà
dels pobles. Aquests van vestits de pell de dimoni adobada ab baba
deparricida. N'hi han
que portan un escut
que à sobre hi ha
grabadas i o t a s las
batallas que hi han
hagut, y à sota, iotas
las que hi hauràn.
Y's divideixen en
M A T H A • MARA SSAS,

guerrers t r e m e n d o s ,

tan fantástichs,que quan hi ha algú que^de
debó'ls J a ¡rente, desapareixen y s'evaporan.
Uns altres son els
PAPAPAGHAS,els quals
son molt tranquils, y
tenen el senabre sols
com un símbol, ostentant el lema de
Tranquilital y

bons

aliments. Acostuman
u ser golafres, tant,
que fins se conta de
a l g u n s que s'han
menjat la palla de mil cavalls.
N'hi

han de marítims,

y tenen per nom SWOTZA-

cusís, perqué apenas emprenen un viatje, es tal el
seu ardor, qu'esbotzan el
gusi en que van embarcats
de la primera embranzida.
El segón grau es el dels ANDRAPAÇAKKAS,
que son com si diguéssim els qu'han posal
una botiga de cal Deu ( 2 ) .
(1) Cumcdiul (Hola d'tn Pharilassa.)
12) V o l dir de cal llrahma, ó de cal Visnliü, segons el» cassos. (ídem.)

COMENTARI:
Ko/fií. O bé'ls hi esbouan els alire».
Mokfis l'eró may esbouan els del» altres.

De la bofetada que'l TOT va donar ab sa
mà esquerra, va sortirne la casta dels SWARA-
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SASTRAS, casta noble que va esplèndidament
vestida, noble casta dels comtes, encara que
després n'hi hagin que no'ls paguin; per'icó, y
pel seu origen, es la que reb qualsevol bofetada que's perdi ( i ) .
COMENTARI:
Koffis. V també hi han perdis.
Mohfis. O perdularis, qu'es lo mateix.

'3

terra; peró tot seguit qu'apareix, los PIÇPAMITRAS cridan,

y'ls RAJAPUSHAS , servintse

d'alguns MATIIAMMARASSAS, me'ls portan al
cim de la montanya negra dels suplicis, y
alli'ls aplican els trescents trenta tres lorments qu'esglayan las ayguas del mar y fan
tronar y ennuvolarse'l firmament; y tol torna
á quedar com avans.

Aquesta casta té dugas subcastas. La deis

XIV

SBITZA.MOHSAS, y la deis MALBAIIRATIZENDAS;

y quan degeneran se tornan MASSAMANDRAS ( 2 ) .

Per l i , de la puntada de peu del TOT va
sortirne tota la inmensa casta deis GKATIIAJASPIS, la deis infelis-

Peró'l TOT va ésser bondadós, y per la redempció y conhort dels pobres GRATAJASPIS,
va enviar á la terra un fill seu sortit d'un flato dels seus budells, y per'aixó l i diuhen el
Budha.
Y per'aixó'ls GRATAJASPIS los jorns de festa
se'n van á la Budallera.

sos cándalas, la més
encastada de totas las
castas, que té'l dever
Y'ls PIÇPAMITRAS, en nom del Budha, ho
de 'trevallar pels a l tres suhant y gratant prometen tot als pobres GRATAJASPIS.
ab las mans é alguCOMENTARI:
nes eynes los hermosos jaspis deis terreKoffis.
El prometre no fa pobre.
nos, y de ratllar els
Mohfi.
profonds jaspis de las ayguas dels mars y
dels rius ab las carenas deis barcos qu'arriXV
ban á port plens de cacáu.
Y'l TOT, haventho ja fet tot, espera tranquiel fi de tot.

COMENTARI:
Koffis. Pels altres.
Mohfis. Es clar, Mare de Budhal

Thol or ó Thot.

Peró d'aquesta casta'n surten, en quant
s'enrabian, dugas altras subcastas.
La primera es la deis STRIPATROKAS,

que

tot ho etjegan à rodar, destorbant la tranquilital de l'auca de las altras tres classes(3)quan
están menjant ó roncant més tranquilas.

L'altra es la deis PETHAPTVLAS, subcastaterrible que ab los seus espetechs fa tremolar la
(1) Aquesta casta no estaba ilustrada en el text
primitiu, perqué no es una casta iluslnda, ni ilustrable.
(Nota d'en Phardassa.)
(2) Aquesta degeneració es comú á las altras dugas
castas. En la dels PIÇPAMITRAS es l'estat habitual (/d.)
(3) No h i ha que confondre aquestas Resclasses ab
las Tres classes de Vapor. (Idem.)

Aixis deya, traduhit eh llengua inglesa y
lianscrit en romans catalanesch, el manuscrit primitiu del gran LAMA dels Gompas, escrit pel GRAN TASTAPASTAS.
Per la traducció al català,
POMPEYUS GENER.
Pels ninus-nanus,
APELES MESTRES.
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LLUÍS GRANKR. — Hivern.

A L ACABAR L O 8IGLE
Qui compari'l poble boer ab IOÍ pobles degenerats d'Europa, s farà creus de lo que pot la
civilisació aplicada á la moderna.
I.as nacions d'Kuropa's conxorxan pera venjar
un agravi que'ls hi han fet los xinos, y sos exercits no fan més que devastar, no respectant ni
tombas, ni santuaris. Y com del devastar no
se'n treu res, per toma piratejan, recordantse de
que qui quatre quartos té quatre quartos val y
que las vetllas d'hivern á la vora del foch son
massa llargas si de tant en tant no s'hi pot fer
una torrada. A Xina, las forsas internacionals se
comportan aixis, segons las delacions que s fan
ellas ab ellas, y al Transvaal y al Orange las tropas inglesas, quan no'ls hi toca fugir devant deis
boers, s entretcnen també robant y cremant y
deshonrant, no avergonyintlas son procedir ab
tol y la generositat dels seus enemichs, que, després de tants horrors, encara'ls hi deixan anar
los presoners y no locan ni lo qne'l diu una
agulla en las ciutats y pobles que'ls etzars de la
guerra posan á las sevas mans.

Diuhen los que volen disculpar á las tropas
de la reyna Victoria, que no es cap mèrit retornar los presoners quan tampoch tindrfan ab qué
mantenirlos. Podria ser que aixó darrer fos veritat, peró si, enlloch de caure á las mans dels
boers, cayguessin .1 las mans d'altres enemichs
menos humanitaris, ja'ls esplicarían cóm se fa
perquè un presoner no menji, sobretot després
de las malifetas de las tropas imperials. Kn las
guerras civils d'K.spanya trobarían exemples a
centenars, y en las guerras europeas, y en las
expedicions colonials dels estats civilisats igualment.
En quant á sentit moral, los boers nos ensenyan aixó, que no es poch tenirho d'ensenyar
als 1900 anys de la vinguda de Cristo y quan á
la civilisació se pot dir que no li queda res per
descubrir, ni respecte á invents útils, ni respecte á las maneras de trinxar carn humana.
Ara, en quant íl valor digne, tota la Europa
civilisada es un no res al costat del poble burgherde l'Africa austral. Reduhit per guerras ab
los mateixos inglesos; reduhit per emigracions
anteriors y posteriors á aquestas guerras; reduhit
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per defensarse dels negres cafres; reduhlt per las
liafaradas de malaltia que las térras verges
Uensan totas, sa població es avuy per avuy infinitament més petita que la de Catalunya, y ab tot
y aixó, carregantse de primer de santa paciencia, volent subjectar després á arbitratje la qüestió que obrí la incursió pirática d en Jameson,
y veyent que lo que Inglaterra volía de tolas
passadas era la destrucció de la seva rassa, ó sa
desaparició al menos com á poble lliure, acceptà ab dignitat lo repte, y aquesta es I'hora que
Inglaterra, després de perdre 50,000 soldats y
una milionada d'cslcrlinas qu'espanla, no ha pogut avansar ni un pas en sa conquista, veyentse
avuy invadida per aquell grapat de valents la
Colonia del Cap, y posant en gran perill sas inmensas riquesas, en bona part á mans de súbdits inglesos de la maleixa pasta que'ls espanyols incondicionals de Cuba, que han arribat
íi estampar en sos diaris que á las donas boers,
un cop dominats lo Transvaal y l'Orange, se las
té d"entregar á la prostitució, com si á Londres
no hi hagués prou desgraciadas pera provehir
los burdells de mitj món.
F.stcm com estavam al comensament de la
guerra: ab los territoris inglesos invadits, y corrent esbojarradas las columnas imperials del un
poble al altre del'I ransvaal,sense saber ahónt locan, y perdent de sorpresa en sorpresa'ls homes á
milers, y'ls cavalls y las bestias de carga reventantlos per dotzenas de mils, que aviat non donarán l'abast las tiras d'Hungría y d'Kspanya y
las paradas dels grans hisendats de l'Argentina.

15

Salisbury tremola devant de vint mil burghers
que no desitjan més que tomar á las minas, al
pastoreig y al conreu de la terra, peró que no hi
volen tomar sens afiansar avans sa independencia.
Ja ho senten aqueixas nacions embrutidas per
la civilisació mentida del sigle qu'está afinant.
Es en Salisbury qui confessa la trascendencia de
la guerra que's sosté á la punía austral de 1'Africa, ab tot y contar ab l'ajuda de la colonia portuguesa, que li dona pas franch á las tropas, representant lo paper més miserable de la terra.
Molt més d'un any portém de guerra, y som
allá hont eram al comensar.
Ja ho sab la Europa, si vol fer honorà la seva
fuma, si no vol comensar lo sigle vinent ab una
altra vergonya,si, freda com lo glas, consent que,
fent Inglaterra l'esfors desesperat (jue demana en
Solisbury, llensa dos ó tres cents mil soldats més
á la guerra fent llavors del tot impossible la
lluyta, perquè'ls inglesos ja no Uuytarán á rahó
d'un contra quinze, sinó en proporció que no
pot resistir la naturalesa humana.
P. AI.DAVERT.
i S desembre IIJOO.

I )e la trascendencia de las darreras derrotas,
ne donan idea clara, rlaríssima, las paraulas pronunciadas per lord Salisbury en una reunió deis
seus amichs conservadors: çue hi ha necessitat,
encara que sia fent Inglaterra tots los esforsos, de
posar terme á la empresa actual, DE LA QUE

DEPENEN LA GLORIA V LA PERPETUÏT A T DEL IMPERI BRITÁNICH.
Més clar no's pot parlar. Inglaterra la un esfors desesperat pera vencer ais boers, ó l'imperi
se n va á rodar. Ja ho senten las nacions europeas que no gosan á piular devant de la nació
aborrida, ab tot y sos acorassals y sos exércils
de centenars de mils homes que las arruinan; ab
lol y la firma posada á la Conferencia de la Pau
qu exigeix que las qüestions se subjectin á un
arbitratje, l'arbilralje que demana'l vell Krüger.
Ja ho senten los presidents de república y'Is
reys y emperadors que governan la Europa. Kn

J. BKOU, — Modcrmsl».
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ÍSÓX

(Orla de S. lunyenl.)

AHONT SE V A
Lo sigle xix trobá á la humanitat trontollada
per Tacció que'Is principis de la Revolució francesa havlan exercit en l'esperit dels homes. Los
drets consagrats per la Revolució, los drets del
home, trencaren motllos vells d'organisació
social contraris á la dignitat humana, y per haverse vessat en la vida de las societats la forsa
vital del enteniment y sentiments de classes
socials fins llavors allunyadas del positiu bategar de la vida dels pobles, afavoriren lo revifament de la pensa del home y retonegueren lo
dret inalienable de la personalitat humana á intervenir en totas las manifestacions de la vida
social.
Mes com los drets del home foren conseqüència de deduccions de ideólechs, y no resultat de
una inducció atenentse á la positivitat de la naturalesa complexa de la personalitat humana,
los principis de la Revolució francesa que pretenian, com .1 finalitat de la seva acció, l'assoliment de la dignitat del home, no han produhit
altra cosa <iue l'inmens avens material qu'en la
centuria passada s'ha realisat. La doctrina generalisadora antinatural que's conté en los drets

del home, empetitintlo y restantli energías, ha
mantingut y desenrotllat lo regnat del dret de la
forsa, que s'ha fet ensemps més potent per los
avensos de la ciencia.
I.as generalisacions que han donat carácter al
criteri filosófich del sigle xix, han d'ésser corregidas per la diferenciació, que será la nota dominant del pensament humà del sigle xx. De
aquesta diferenciació'n naixerán los drets dels
pobles que, desorganisant los grans estats, abolirán lo dret de la forsa y prepararán á la humanitat pera la implantació dels veritables drets del
home, fonamentats en la diferenciació de la
personalitat humana per los seus caràcters naturals y per la funció social que realisi.
Com que á la vida normal los sentimens hi
son normals y'l sentiment normal es l'amor,
la llibertat dels pobles y la diferenciació individual portará com á conseqüència Ilógica la germanor entré is homes y la fraternitat universal
per federació dels mieles humans naturals, germanor y fraternitat que son impossibles ab lo
cosmopolitisme absolutament igualitari qu'es
oposat á la realitat de la naturalesa, perquè estrafà l'home falsejantli la toncincia y desviantli'ls sentiments.
D. MARTÍ V JULIÀ.
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MANE-THECEL-PHARES
Kntre mitjos y últims del sigle xv existían dos
Estats que s'havlan anat formant poch á poch,
després d'una lluyta que durà prop de 800
anys.
En un dels dos, la lluyta tingué lloch sempre en
el terrer propi. Y aixís varen fomentarse ab preferencia ¡"esperit guerrer y'l religiós, exagerantse aquest fins al fanatisme extremat, cosa que's
comprèn si's té en compte que'l fonament principal de tan llarga lluyta fou la religió. L'estudi
no va pas preocupar massa á governants ni súbdits: el trevall, gens.
En l'altre, que prompte tingué son terrer net
d'enemichs, foren protegits l'estudi y'l trevall,
abdós en totas sas manifestacions. Fou guerrer
també, y aixís veyém que, lliure sa casa d'enemichs, dirigeix sas armas vers altres paissos, dels
que prompte'n domina part. Fou en religió també fanátich. Mes aqueixos dos defectes estaran
en part compensats per la protecció que's donà
al trevall, com també á la ciencia, prenent
aquesta gran impuls; anant aquest Estat, per
tal motiu, al nivell dels pobles avansats.
Abdós Estats s'ajuntaren, comprometentse á
que per igual serían considerats, no essent l'un
més que l'altre, y devent ésser tractats cada un
d'ells segons sas lleys y costums.
Si la prometensa's cumplí ó no's cumplí, la
historia vos ho dirá.
D'aytal ajuntament se formà un gran y poderós Estat que prompte vegé extesos sos dominis
en un nou món que un extranger descubrí; y foren tantas sas térras, que un de sos reys pogué
dir «que'l sol no's ponía may en sos dominis».
Tots aquests fets y altres que molt llarchs de
contar foran, ajudaren al predomi del primer
dels dos Estats en el govern del Estat nou, y en
conseqüència, veyém que portaren la guerra á
tot arréu, que proscribirenl'estudi en lo que no'ls
hi convenía... y qu'en las novas térras no hi buscaren més que minas, y tresors, y treuren tot lo
que podían, malgrat haguessin d'emplear procediments indignes fins dels paissos barbres. A la
Inteligencia la lligaren; imposaren á sos súbdits,
en nom de la religió, son pensament y sas
creencias filias d'un fanatisme que ja arribava al
darrer cxtrém. A la religió la feren servir de
capa per'amagar ambicions criminals y concupiscencias degradants. Al límit de las fronteras
hi aixecaren contra la ciencia una muralla pitjor
que la de Xina. Perseguiren als sabis, als innovadors, als defensors de la llibertat de la pensa.
Y fentse passar per adoradors d'una religió tota caritat, arréu imposaren torments y martiris
idéntichs als que sos passats sofriren per la
mateixa fe religiosa. Y del trevall ningú se'n
cuydá: estava proscrit.
Un Estat, pera viure, necessita quelcóm més
qu'esperit guerrer y religiós; y quan no té res
més, no rebent forsas novas, s'enfebleix poch á

poch y's toma pobre, anéinich, Y aixó li passà
à tan gran Estat.
Y'ls altres Estats, ja grans, s'enfortiren, puig
havían anat rebent las forsas necessarias, y més
tart s'atreviren á arrencar d'aquell trossos cada
dia més grans, fins dcixarlo reduhit á més estrets
límits que quan va formarse.
Ni ab totas las desgracias escarmentaren; al
contrari, sos governants continuaren impertèrrits
el camí de sempre, y no pensaren altra cosa que
repartirse entre ells els sagrats bens de sos pobres súbdits. Y aquests, ignorants, indolents y
preocupats tan sols d'extranyas qüestions, protestaren alguna qu'altra volta, sense sal)er lo que
volian... Fins que, al últim, prengueren resoltament el paper de víctima.
Y com hi continués menyspreuada la ciencia, y'l trevall trepitjat, el Ser Suprém girava
ab fástich la cara al véurcho, com també al
veure la disbauxa perpetua á que, com á un nou
festí de Baltasar, s'entregavan els governants y
satélits de tan infelís Estat.
Y al últim aquest s'esquerda, son edifici amenassá ruina, en son cel apuntaren las terribles
paraulas Mane-Theccl-Pliares... Y sos enemichs á
sas portas vigilavan, esperant ab paciencia l'hora del repartiment, no tan sois pera no pendrehi
mal quan s'enrunés, sinó per arreplegar bens y
tresors verges, ó may aprofitats.
Als governants de dit Estat, pot dírselshi quelcóm per l'estil de lo que va dir Daniel á Baltasar, rey de Babilonia, al endevinar las tres fatídicas paraulas:
«El Ser Suprém va fer que vostres antecessors
dirigissin un Estat gran, poderós, magnífich,
«Que i)er sa grandesa va ésser respectat y temut de tots els altres, que s'extremían devant
d'ell...
«Mes quan son cor s'omplí d'orgull, y s'obstinaren en la soperbia,aquell va anarse empetitint,
y prompte fou excluhit del concert dels paissos
civilisats, considerat com salvatje...
«Y vosaltres sabent aquestas cosas no heu corretgit els mals, posanthi'ls remeys.
«Sinóque,alcontrari,heuempitjorat,no pensant
més qu'en fruhir dels bens sagrats del poble, ab
vostres satélits... y no heu complert lo que vos
manà'l Creador...»
Recordéu, oh governants, las tres paraulas,
que si fa ó no fa volen dir:
«Tos días son contats, y está fixat el plasso.
«Has sigut pesat en la balansa, y resultas curt
de pes.
«Dividits serán tos dominis entre'ls extrangers.»
Y aixó vos passarà perquè no havéu atés als
elements de Vida, Ciencia y Trevall, sinó tan
sols al guerrer y al religiós. El primer á la mort
porta; el segón, dins sos límits, es de gran forsa;
exagerat, asseca totas las fonts de la vida dels
pobles.
TRINITAT MONEGAL.
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L A F U L L A QUE
L na fulla que cau,
rodola que rodola
travcrs del cel hlau!...
Qué trista va y qué sola
una fulla que cau!
Una dona bonica,
i|ue al> son esguart airan,
llisca de mica en mica
al plaher sense pau.
Es la fulla que can!

(Orla de A. Solé )

Ilusió de poeta,
soleta, ben soleta
te'n vas cap al cel blau.

TASCA D L L A NOVA CENTURIA
Ja ha mort un siglo y n'ha nascul un altrc.
IVaqui á cent anys, -:qu6 haurà passat pel
món?
La Humanitat está desconjuntada y en espantos desequilibri; l'individualisme utilitari
ha tombat de revés los afectes naturals, los
vineles de la familia y de la societat; ni las
creencias religiosas, ni'ls dogmas de las lilosofias antigás y modernas resolen pràcticament lo gran problema de la Justicia, sobre
la qual hauria de reposar l'armonia social; la
vida segueix sent, com ha estat sempre, un
conflicte ab si mateixa, y la 1 lumanitat ha de
petjar sa propia sanch al avensar per lo cami
de la seva existencia.
Durant la finida centuria, la naturalesa
morta ha sofert una embestida formidable.
Esclavisada per l'home fins a un punt que
fora incomprensible sino estiguéssim avesats
á contemplar las graduals successions del
domini cientifich, es avuy un instrument poderosissim, tan apte pera fer lo bé, com pera
sembrar lo mal- es una eyna perillosa ab la

Aucella misteriosa,
no tornarás, hermosa,
may mes i mon paláu.
Ets la fulla que cau!
La tarda es freda y trista;
se fa fo^ch lo cel blau;
abarca sols la vista
un nüvol gris, suau.
Y sota, tota sola,
rodola que rodola
la esgroguehida fulla
del arbrc que's despulla...
Pobre fulla que cau I
JOSEPII MARTI V FOLGUF.RA

qualla Humanitat troba la vida y la mort.
l'engrandiment y la destrucció, l'cnnobliment \ la baixesa, tot a la vegada.
Pera que'l progrés material no portés
grans y dolorosas pertorbacions, era exlrictament necessari que vingués ab perfecte paralelisme ab altres progressos d'ordre moral, colectius y particulars. Y aquests no
han vingut; la conciencia de la I lumanitat
ha quedat fortament endarrerida. D'aqui'l
desordre existent, tan fort ó més fort que may.
Las ideas, desd'ara, volarán de part á
part de món en un obrir y tancar d'ulls,
quan avans necessitavan un llarguissim y
penós apostolat; las convulsions d'un nucle
social s'extenen ab rellexes d'un nervossisme
exagerat fins als altres nucles existents en
las més apartadas regions; las passions dels
pobles s'arman ab artefactes destructors
d'una potencia incalculable, contra 'Is que
s'estrellan los dogmas y 'Is códichs; los abatuts y'ls cayguls tractan d'ensorrar sota'l
pes de sas iras y d'extendre'l doll dels seus
dolors sobre aquells qu'ab los dolors agens
fecondan lo camp de sa propia existencia.
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Ay de la nova centuria si no resol lo conflicte! Ay de la Humanitat si no cerca en si
mateixa'ls fonaments de la Justicia, si s'cmpenya en posarla cegament per fora y per
sobre d'ella!
La moral d que's subjecta al home, no es
la moral que regeix als homes, d las CMSWS,
d las nacions, al genero social en pes; pera Is
primers, la lley, conforme ab la conciencia,
imposa devers y una absoluta responsabilitat; pera'ls segons, la conciencia enmucleix
y la lley se capgira, eregint en principis las
aberracions monstruosas; pera'ls individuus.
los fets delictuosos portan en sech los noms
d'engany, robo. estafa, homicidi, violació,
etc.; pera las massas, los mateixos fets se
disfressan ab los conceptes de íranxacdons
comercials, lliberlal de conlraclació, compelenCÜ* mercantils, interés de classi, rahó d'estat,
hi comi, ordre púbUck, drets de la civilisació
imposicions de la lltiyla per la vida. Pera la

mateixa moral hi ha dos códichs: l'un es de
delictes, l'altre es d'honors. L'individuu's'escapa fdeilment del primor, si logra barrejarse en una massa humana, hont en lloch
de grillons, la Humanitat li té amanidas coronas y garland.as de flors.
Veus aquí'l dualisme ilògich y antit¿tich
que rosega'ls puntals de las societats y que
tantas voltas ha sigut causa d'ensorraments
y cataclismes; veus aqui'l corch qu'amaneix
las futuras revolucions, menlres la Humanitat no's preocupi d'esdafarlo per sempre.
La Humanitat podrd esborrar los preceptes de la Justicia, mes no podrd may sustreures d las inflexibles prescripcions de la
Llógica; lo primer es, en ella, contingent; lo
segón li es rigurosament necessari. Per això,
si la conciencia de la Humanitat no es la fusió de las conciencias humanas, si de dalt d
baix y desde baix d dalt la veritat no es sempre una y, en lloch d'ella, l'antitessis erigeix
ab tot desvergonyiment son reyalme monstruós, tinguin per ben segur que la lluyta
entre'ls dos oposats elements es inevitable,
inacabable, naturalissima y carregada d seny
de rahó y de rigorisme llógich.
L'Aoiiic; no escoltará gayre als que li parlin d'una Justicia trascendent mentres no
vegi al moralista esmersar sas paraulas, sos
esforsos y la seva influencia social en una
nova y justa disciplina de la conciencia de la

Humanitat; no voldrd atendre cap mena de
filosofia, per alambicada y llampanta que
sigui, mentres la vegi tranzigir ab l'actual
estat de cosas y no comensi per uniformar
los conceptes y'ls sentiments entre'ls individuus y las colectivitats humanas; no se subjectard pacientment d las brutalitats de la
forsa, ans bé ocuparà la seva paciencia en
atenver la ocasió en que la forsa's posi de la
seva banda, y, vinguda la ocasió, en poch
temps farà molta feyna. Tan terrible qu'es
l'esfors desesperat del home, y la Humanitat
qudn promptament se'n oblida y retorna al
seu bestial ensopiment, un cop passadas las
tempestats que la sostraguejan y la capgiAquesta es la teva tasca, sigle xx. Has de
trevallar sobre'l conjunt, sobre'l remat humd,
pastar de nou las societats y refer lo seu c ó dich. L'home ja'ls sab prou bé quins son los
seus devers; tant se li ha dit, que ab ells té
fosa la seva conciencia; en cambi, la Humanitat es analfabeta en principis morals, esta
llensada d sos propis instints, es respectada
en sos moviments cegos y indisciplináis; y'ls
seus impulsos aberrants, als que may s'ha
posat mos ni regnas, tenen una sanció i n justa y irritant.
Aquesta es la teva tasca y cuydaten de bon
hora, perquè'ls temps son vinguts en que
per tot arréu la Justicia imposi'ls seus manaments, en que s'esborri'l dualisme entre
l'home y la Humanitat, en que desapareguin

com un horrible crim tota mena de lluytas
socials.
Durant lo sigle qu'acaba de linar s'ha vist
sovint lo llampegueig de las humanas pasions, amenassant arborar las societats y
fóndrelas de nou en lo gresol de la ira y de
la rancúnia, tornant d la Humanitat al anorreament exótich dels temps més endarrerits.
La calitja s'espessird d glopadas y ab esbufechs de tempesta, lo llamp flamejard cent
voltas més y creuhard l'espay de l'una d l'altra
baqda, curullant d'esglay d las societats més
fermament constituhidas, la destrucció passarà per la Humanitat com un espantós terratrèmol. Pobre d'ella, si en cent anys no ha
tingut temps de desensopirse, y no ha gravat en la seva conciencia los verdaders principis de la Justicia!
G- ESTRANY.
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FRAGMENTS D'UNA
TRAGEDIA INEDITA
D E L A C T E PRIMER

NICKFOR ¿jfá assegut en la caiiira imperial. I.o juheu
ISAAC acaba son farlament fie ¡te haixas aiinlacií·iis.
ANIIRÓ.NMCA soríirá líen mitj del poble.
ISAAC.
Oh l'August, l'Emperani, per tOtf vos dona
gracias un v e l l ! . .
ANIIKÓNICA.
Ah, no per mi! Jo aixeco
las mans al cel! Que cayga sa ira Iota
sobre NictforI
NICÉFOR.
Es la boja encara.
Trayeulal Lluny I
ANDRÓNICA.
Tirà del nostre poble,
cauràs vcnsut! T'han de punxar 1» vista!
I.o cap t'arrencarán, y d'esquellota
lo lligarán á un cà rabiós!
NICKFOR.
Que calli!
ANDRÓNICA.
Y rebotent.. Uengotejant... la boca
escarnirà'ls udols del cá, y pels sigles
passar y repassar en niïs de boyras
enire'ls llamps l'han de veurel

DEL ACTE TERCER
SERGI.
V donchsl! ¿Encara
hi ha qui no ho cregaí Ja ho sabeu: els nostres
son d'Andrónica tots, fins dar la vida.
Ab aixó'l poble perdonà á Nicéfor
perqu'ella s'hi ha casat volent salvarlo.
Mireu: aquest matí de cop y volta
se fan las esposallas, y'ls dos ixen
del monastir muntant a la llitera
que'ls braus corcers esvalotats s'emportan;

y tolhóm los segueix, Urillant las nrmns
sobre dels caps, viciorejanlïos, fixos
los ulls en un portal ben clos que duya
al lloch dels encmichs; y mana Andrónica
que"l portal sfa obert; y obran; y ella
penjada al coll de son espòs que calin,
mes. blanch d'angoixa, recular voldria,
crida afora á lothóm. y que s emportin
en mitj del poble la imperial Huera.
V surten los filis d'Albia rodejantla;
y la ramada de Bizanci corre
fugint sorpresa, mes refentsc ajunta
cavallers ab peons, y atropcllanlse
embesleix nostra gent; quan cAmunt!» crida
Andrónica. que surt d'en mitj las telas
de la llitera ahont l'Emperant s'hi amaga,
brassos enlayre. altiva,'Is ulls sagnosos,
la testa escabellada, com d furia;
y's rcbull nostra gent, y aíxám de tigres
avansa y bol acometeni ab rabia;
y van cayent los homes de Itizanci
deu en deu, cent en cent, y la llitera
rodola avant, trequetajanlla'ls poltros
sobre carn que's remou, testas que's badán,
peus y mans que s'aixecan. ulls lot concas;
y'ls poltros cauhen, y de sanch esquilxan
los draps de la llitera que s'encalla.

AKGÉL GutainúC
(Dibuix de A. Folé).
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MAS E L L S D'ANIMA
Roma se'n anava rostos avall com un cavall
á la posta, y aquell fort Imperi que ab sas llegions havia fet trontollar al món deixant arreu
els solchs de sa civilisació, estava convertit en
un burdell al engrós, en escola de tots los vicis
y en hutxl de totas las virtuts. Las áligas de
sas insignias s'havlan tornat gallinas: els feixos
de sos lictors eran manyochs de vímets. Els hereus dels vencedors d'Aníbal,embrutiu y afemellats, no omplenavan l'ayre com sos avis ab sos
crits de guerra, sinó ab la fanítn de las essencias;
escupían insolents dessobre de las Ueys de la
naturalesa, y's passavan lo d(a jugant i daus,
ubriacantse en la taberna ó bé ajeguts voluptuosament en lo triclini. rodejat son cap per la corona de murtra.
Y las matronas, aquellas matronas qu'en
temps esplendorosos, rodejadas ile respecte y
d'honors per sas costums severas, foren lo capdal
element de la grandesa romana, també oblidavan sos devers, y desvergonyidas y concupiscents
se convertían en avols-fembres.cambiant laestola
púdica per la toga curta de la dona burdellera
ó pel trajo de seda transparent de la cortisana
assiática.
Tot, tot estava prostituhit, desde'l patrici al
plebey, desde'l lliure al esclau, pretors y cónsuls,
histrions y poetas, cavallers y gladiadors, homes
y eunnuchs. Y las bravadas d'aquest llot qu'embolcallava á Roma comensant per lo Palau del
César y no parant fins á la barraca del suburbi,
feyan més mal i las ánimas que á n eis cossos la
bravada dels aygua-molls de las voras del Tlber..
Y'l clot qu'en la societat romana deixà l'ausencia del sentit de la propia dignitat, l'omplená
l'egoisme.
Res té d'estrany,donchs.l'anécdota que's conta d'aquell patrici que pera deixar en complerta
llibertat á sa muller y al aymant d'aquesta, finit
l'àpat se recolzava fent l'adormit en los coxins

del menjador. Un esclau que havia observat la
costum del amo, creyent que dormia d'enbonas,
un jorn aprofità la ocasió per agafar un'ánfora de
Lalerno qu'en lo mateix menjador hi havia y ferse passar la set. Lo patrici que á gratsient feya
com que no hi veya mentres son honor anava
enorris, al adonarse que l'esclau se li bevia'l
preuhat vi de Campania, obri amatent las parpellas dihentli irat: —Eulpuer, nou ómnibus dormiol—Ep! minyó, que jo no dormo per tothom!—
Aquesta anécdota sintetisa d'una manera gráfica l'estat d'aquella societat romana.
Lo mateix desenrotllo qu'entre'ls romans del
|)erlodo de la decadencia del Imperi tenia la
perversió,ó millor ditj'ausencia del sentit moral,
té la perversió ó l'ausencia del sentit patriótich
en molts y molts catalans de la nostra época.
Tot quant tendeix á menyspreuhar á Catalunya,
tot lo que sia per ella objecte de rebaixament y
de degradació, no'ls preocupa gens ni mica:
quan se'ls en parla fan l'adormit. Ara, si l'Estat
tracta de rebaixar I arancel d'importació ó d'apujar los tributs, ja es altra cosa: llavors obren
els ulls, y baladrejan y esvalotan, y adhuch parlan
de Patria. Mentres els deshonran, callan; quan
se'ls beuhen el Ealerno, protestan.
Mercès á n'aquesta insensibilitat per tot lo que
dignifica, y á la metalisació dels esperits de
molts valiosos elements de la nostra terra, la
nostra propaganda no ha fet en las darrerlas del
sigle xix lo camí que tenlam dret á esperar,
essent com es eminenment justa y benfactora
pera Catalunya. Comensém un nou sigle: Deu
fassi que sia de redempció, y que'ls catalans que
fins ara han tingut ulls sense veurehi y orellas
sense senlirhi, car lo brill del or els cegava y
son drinch els aixordava,fruheixin lo plaher que
dona la conciencia complerta de la propia dignitat y l'absolut desconeixement del egoisme.
Si podém assolir aquest desilj, las justas aspiracions de Catalunya's convertirán en realitats.
JOSEPII M." ROCA.

L A MEVA CAMBRA
Demani de ma taula—guarnint mos vells llibres,
cada dia hi poso mon ramell de Dors
pcrque'm parli de las cosas bellas
que cantan las plantas besadas pel sol.
Molt me plau la ma cambra embaumada
ab las fullas secas y ab las flors gentils;
ab las herbas mollas de la matinada
que portan com perlas golas de rosada.

y que guardan las flayres més subtils.
Molt me plau la ma cambra embaumada
ab la llayra seca del sagrat Uaurer
que guardant sa gelada florida,
treta com en arbre llur soca benehida,
ha passat una anyada enlrislida
en la finestreta d'una pobra eixida
ó en el cimall mfslich d'un vibrant cloquer.
XAVIER VIURA.
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esgarrapar entre una arrel nubosa,
y esventrar una gerra
guardiana d'un I r e i o r que desenterra.
Veig el Gegant dels boscos llegendaris
aUarse • mn presencia,
y arrencar ab superba indiferencia
un brassat d'aquells roures centenaris
qu'ha lligat ab un pi.
Sola una alzina
he vist la liruixa d'expressió coquina
lot flayrant ab delicia en la caldera
la unturj pestilent del malefici,
dibuixantse en las tofas de f u m ' r a
las rodns dentelludas del suplici...
y el Diable lonsurat vestint cilici

3P
FRAGMENTS DE «LA SELVA.»
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FANTASMAGORIA
Del fons del bosch, com d'un lapis bucólich,
he vist sortir en l'ombra misteriosa
el pislor melancólich

¡Espectral ma carada!
Tols han passat en funeral renglera;
y al passar m'han llensat una mirada
tan trista y persistent, tan esblaymada,
que semblava que fos ¡tal volta ho eral
l'adeu de la llegenda, — la darrera.

empenyent U remada fantasiosa.
¡Quina dolsa poesía!. .
iQuina farúm de llana y d'eslablial
N'he vist sortir la noya espellifada
caminant encorbada
sota'l pes espinós de la feixina,
missatjera hinvernal. Y la padrina
portant una faldada
— per la festa dels morts —de semprevivas.
V al demunt de son pit endormiscada,
tenyida ab such de ribas,

PESADILLA
Trotant y grunyint, y ab el morro en terra,
batenllos els ulls las l'ordas orella*,
passar los he vist al Uarch de la selva,
¡Fins en aquel lloch de pietat suprema,
santuari august, sagrat de bellesa,
m'heu de perseguir y torbar ma pensa!
Jo'ls he coneguts—¡y cóm no coneixe'lsl—

la carona de cel d'una nineta

Si'm volgués venjar, fàcilment poguera

vibrant d'esgarrifansas d'oreneta.

nomenarlos tols per escarni y befa.

• ••

¡Quín benestar antich, fora de moda,
he sentit esbandirse en mas entranyas!
El bucólich tapis de sobte's broda
de figuras extranyas,
al comens indecisas,
sens forma ni color. . després precisas.
Y he vist passar, fent estremir la terra,
el Cavaller en son corcell de guerra,
l'escut a l bras, la Uansa al puny, las mallas
contornejant son pit, enlluernadoras
com escatas de peix, trincant sonoras
y ab xirrichs de torneigs y de batallas.
Y he vist el vell Follet de barba blanca
— barreja monstruosa
de patriarca y marrech—de branca en branca
lliscant roures avall; ab mà febrosa

I'eró ¡Uuny de mi, tenlació funesta I
No podrán sos noms — ja que tots ne lenen —
profanar jamay mas estrofas verges.
Seguint pas d pas la negra caterva,
trotava el porquer t b gorra vermella,
blandint ab delit la vara de freixa
J.a vara que dus, de grat te prengera;
la feyna que fas, me migra d'enveja.
¡Salut, porquerel de gorra vermella!

Y sorruts grunyint y ab el morro en terra,
batenllos els ulls las Hordas orellas,
l'odlói remat ha crusat la selva.
Al'F.I.KS
(Dibuix del aulor.J

MlSIKKS.
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A L MONTSENY
Beñehida montanya dels meus somnis: sempre
(liie sento demunt meu el pes esferehidor de l'angoixa, t'anyoro jr'l pensament se'm fuig cap á tu,
y't contemplo gegantina y atractiva, ab tas superbas serraladas, ab tas boscurias tenebrosas y
ab tos solius hermitatjes; y remembro ple de
joya las matinadas fredolencas, quan. velada de
boyra pura.'t sobtava donante'l bon jorn com
te'l donan els aucells garlayres y'ls pagesos trevalladors desvetllals per l'alegre tritlleig de la
campana del poblet al senyalar la oració matinal,
(|ue més d una volta so resat al estrep de lacostaruda turonatla ab el garrot al puny y'l sarró á
la espatlla. També't veig en la calda ensopidora
del mitj dia, quan al esplet del sol las cigalas son
al fort de son concert y las pedrassas de tos
lloms creman y convidan á son cayre, qu'ombrejan els centenaris castanyers, á fer el repòs cobejat, en aquella hora que la remada jau á la regalada ombradissa dels faigs y deis abets, y
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s'escolta'l lleu rajolí del fontinyó, escorradls entre molsa y trébols qu'encatifan el solatje. l'eró
quan me sugereixes recorts més dolsos, es al
remembrarte en la devallant de la capvesprada:
aquella hora solemne del crcpúscul, quan el sol
ha tramontat las serras del ponent y retoman
els pastors al redós de llurs cabanyas, ressonant
els frescoys cants dels rabadans y porqueyro
las, glosats pels sons de las esquellas remoreras;
allavors es quan m'enrotlla ! misteri ara esglayador, ara atractiu dels teus sots pahorosos y
fondaladas feréstegas. S arremolinan A voltas els
núvols prenyats d'aygua y encerclan els encontors de las gorgas negras pobladas de bniixám,
fente apareixe tétrica y corprenedora, encenentme més y més el desitj de rondarte y descubrir
tots els teus secrets, tots els teus misteris y totas
las tevas bellesas nocturnas.
Benehida montanya dels meus somnis, cóm
anyoro'l bon temps per pujar á tas cimallas! Cóm
espero que's fongui la neu que't cubreix pera
fruhir tas bellesasl... Adéu!... Arreveurel
ANTÓN BUSQUETS V PUNSF.T.

ORACIÓ
Á SANTA LLÚCIA
Vos que veniu pel Desembre
portant els ulls en un plat,
Santa Llúcia, consérvennos
la visia jr la claretat.

I

Son tan bells els ulls al (ront
quan h i brilla la mirada,
fa tan bo de veure'l món
per l'.inima enamorada
de clarors de toia mena
y el móurers de tol quant v i u ;
que cada hivern que veniu
gloriosament serena,
pro portant misteriosa
els ulls al demunt d'un plat
(com si en la n u lenebrosa
altre llum vos íos donat),
nosaltres esferehits
de tota mena de nits
y seguint arreu, arreu
tota estela lluminosa,
os cridím ab forta veu
y ab el pit tot agitat:
< | Santa Llúcia gloriosa!
¡La vista y la clarelatl >
JOAN MABAOALL.

Diatla de Sia. /.luaa, içoo.
(Dibuix de Antoni Solé )
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IGNOCENTS !
Üiuhen que'n va deixar molts el rey l l e rodes, perú lo que no afegeixen es si va fer
bé de deixarne lanls; perquè vaja, lo que
se'n diu ignocencia en sa acepció més usual,
no m'acaba de semblar una virtut de debò.
No sé qué'm fa aixó d'una virtut que's fonamenta en la ignorancia.
En tal dia com avuy, se segueix la tradició de fer bromas de mal género y de dir
tota classe de inconveniencias, com si fessin
altra cosa tot l'any els ignocents que componen la majoria dels que poblan la terra. Masa sabem que'l número dels ignorants es extraordinari. Tant es que's diguin serios com
que siguin amichs de la brometa: els ignocents no poden fer més que'l tonto tota sa
vida. Tan ignocents son aquells homes reipeclahles, adoradors d'ideas que creuhen absolutas, de desvaris qu'anomenan ideals superiors, tan ignocents y tan faiiàtichs, com
aquells que tenen el fanatisme de no creure
en res y de despreciarho lot. Tots son ignocents perquè son ignorants, els uns ab la serietat del burro, els altres ab la vanitat del
burro presumit.
Els que no creuhen en netjes J tenen fe
cn els curanderos; els qu'acceptan els principis y negan las conseqüencias; els que rebutjan las teorías y s'aprolitan de sos resultats pràctichs; las formigas burgesas que.
sense compendre ni agradárloshi'l cant de
las cigalas-artistas, pagan sas cansons pera
la satisfacció d'un orgull estupit, y las cigalas més xerrayres que cantayres que's mofan
del burgès tot allargant la mà pera rebre
uns grans d'espiga; els que pensan ab fórmula, parlan ab motilo, caminan ab mollas
y tenen per ideal de perfecció la regularitat
geométrica;els que voldnan que tothóm s'ordenés segons el seu desordre, que tothom
seguís el seu cami, y aixó que'n procuran
treure als que hi troban. perquè'ls hi fan
nosa; tols els que's preocupan de la opinió
dels altres y no's cuydan d'examinar si ells
arriban a tenirne; tots aqueixos, son ignocents perquè son curts de gambals, y maliciosos perquè son ignorants. Kls que no ho
siguéu, riéuvosen de las bromas esquilidas
d'aqueixa quitxalla endarrerida, seguiu vostra via, deixéu que os embrutin ab sas gro-

lleras entremaliaduras. no is hi matéu aqueixas ilusions. que, pobrets, no n tenen d'altras. Las vellas reganyosas que's giran pera
reptarlos sí que fan riure de debò; el que'n
fa cas, se la mereix ben bé la llufa. Ells ab
ells tindran de posársela si no'n feu cabal:
pot ser per'xó'n va deixar tants llerodes.
ORIOL .MARTÍ.
3 7 desembre, l'joo.

SALUTACIÓ
Salve, centuria sense nom que jo voldria que
fossis coneguda, temps á venir, per Sigle del
Amor: salve! V si en els teus cent anys de camí
cap a la Eternitat t'acompanya la Pau, una pau
sense rencunias, sense injusticias y sense odis,
henehit sigas, sigle que neixes!
Quin somni! Kls mars, t o m l'aygua que corre
pel solch qu'ha deixat la relia en els sembrats,
separant las térras sols pera donárlashi sahó; y
els homes,—més que germans, amichs,—fent de
la Terra tota un ünich poble: l'ilanwr!
Els homesl...
Els homes teus, fills dels homes d'avuy, portaran com á cástich de familia'ls pecats de llurs
pares, vindnin maculats per l'egoisme, y,—hereus de nostras miserias,—al voler apendre á
parlar, la rialla histérica ó la mentida sembrada
per nosaltres desclourán els llabis seus. Y, més
tart, al escullir camí per hont anar fent via cap
á la mort, voldran triar els passeigs guarnits de
baladres, l'arbre d'hermosu Hor ple de metzinas.
Guírdalsne tu, si^le que neixes: ensényals á
dir veritats y á riure ab alegría; guiáis pels camins plens d oliveras; pórtals á Vilamor: y no is
hi diguis, no, que'ls pares seus foren uns tristos
rem uniosos; no'ls hi contis pas tot el mal que'ns
havem fet, guárdala de girar el cap enrera, y
que'ls deixin soterrats en l'olvit els nostres erros.
Fes que tots siguin bons, no que cerquin a serho
més els uns que'ls altres. L'únich consol de la
nostra generació es el de ser millors que'ls que
loren dolents y ja son morts ó's moren; peró es
un trist consol!
Salve, centuria nova, si has de ser sigle d'amor! Amor es bondat.
ENRICH DE FUENTES.
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las vaig omplir de petons. Semblava qu'alló
fos el linar d una melodia que's relcnla, quin
motiu atrayent es esperat que renaixi en el
moment dels acorts sublims é indescriptibles.
ADRIA GUAL.
Desembie, /900.
(Dibuix del autor.)

ARLETTES
I.EGENDE ROUSSII.I.ONXAISF.

y no sabiam cóm ícrho pera elcixarnos
anar.—.Vo pol ser; no pol ser!—deyam.—Es
més li isl el Jeixarnos de nou que pas cl véurens

Je lluny per un igual...—Pero mcnlres ho
cleyam, cns acostavam m¿s, guanyavam lo
perdut en el moment de rellcxió, y l'un petó
darrera Taltre, allargavam l'agonia del deixarnos.
Quànts que te'n vareig fer aquell dia, y
tots, tots me"ls tornavas, y devegadas me'n feyas d'altres que te'ls tornava jol... Si haguessin els Uabis qundats marcats per tot allà
hont passavan, las nostras caras haurian
semblat plantas de flor de boca, unas ansiosas, altras rendidas-satisfetas, y las més masegadas per l'enclavament del serhi. Jo per
moments perdia l'esma de tenirne. y de nou
me'n sentia possehit. quan la teva venia llonjament, y d cops fogosa, pera buscar la meva
formigosa y embadalida d'ússer reyna y senyora de tant amor; y alashoras, sentintme
despertat de llabis, te resseguia ab ells las
gallas, y t'arribava vora'ls ulls petonejant els
parpres que clohias, estotx dessota'l quin
sentia remoures la estrella bessona d'altra
estrella, esplet de llum que'm guia... Y dels
ulls passava al front, y de l'un costat de cara
me'n baixava cap á l'altrc, y tot jo hauria
volgut ésser boca, pera besarte sencera.
Al igual que jo, feyas tu. De tantas cosas
com voliam dirnos, vàrem acabar en un dialech de remors germanas... El bosch callava, y unas boyras baixas ens esborravan els
termes llunyans. Talment semblavam més
amunt de la terra. Si'ns haguessin dit que'ls
arbres del entorn teman fullas d'or y tronchs
de plata, que trepiljavam perlas, que la boyra era incens, tot, tot hauriam cregut qu'era
evidencia
Tan fort ens abrassavam
y
tants petons ens feyaml
Vaig deixarte per f i . Mentres jo anava
trescant per la costa, t'anavas tu enfonzant
pel cami de las ginesteras... A l acabar per
pérdrel de vista, no sé cóm seria que, passantme las mans per la cara, vareig sentir
que'm feyan olor teva, y lins a casa mateix

Dans le Haut-Conflent, au-dessus de Conat,
ce capricieux village jeté sur un mamelón au
petit bonheur, dans une débandade de rues moitié escalier, moitié casse cou, si le touriste remonte à droite un sentier pierreux, il atteindra,
après une heure d'horloge, une ferme joliette,
toute lleurie de soleil et d'oiseaux... c'est Arlettes!
Uernièrement, une averse. fouettée de vent
d'autan, y réunissait un médecin, un garde particulier, un berger et l'auteur de ces lignes. Et
taodia que Rosine, la fermière, confectionnait
une omelette, selon la formule du docteur, lisez,
profanes: avec force ronds de saucisson et force
menús morceaux de jambón, la causerie serpentait au hasard des impressions véeues.
Le docteur, en veston loutre, retranché derrière le secret professionnel, grillait des cigarettes, en exposant une théorie terrifiante sur l'intoxication par la nicotina.
Le garde de Cobazet, sanglé dans son superbe costume en velours vert d'eau, narrait ses
prouesses cynégétiques... passées.
Le berger, taciturne — est-il besoin de le
dire? — ouvrait de grands yeux, des oreilles
plus grandes encoré, et traçait sur l'ardoise, Jvec
sa houlette, des ronds imaginaires.
— f Bravo! » fit le docteur.
L'omelette, selon la formule, faisait son entrée; une omelette toute fumante, aux llanes rebondis et dorés, emplissant la piècc d'un parfum à rendre jaloux Lucullus.
— < Allons, Cintet..., insinua la fermière, ta
gourde doit ctre veuve, que tu restes là, muet
comme une truite. Si tu contais à ces messieurs
l'histoire d'Arlettes? »
— < Ouf I ça y est! Allez-y ilonc, Cintet, »
dann-rent trois voix.
On se mit à table. Et Cintet, un beau vieillard à la chevelure blanche, après avoir gourmandé son maigre « Hismarck 1 qui ródait entre nos jambes, nous fit le recit suivant :
« Arlettes, autrefois, c'était un village, bàti
ici sur le flanc de cetlc montagne, à notre droite; et comme vous pouvez le remarquer, i l y a
encoré, çà et là, dans la brousse, de vieux pans
de mur, et plus haut quelques petits t cortáis ».
— Je flaira is quelque chose comme ça, interrompit le docteur, qui se piquait d'archéologie.
Cintet continua : 1 Charigail, un habitant
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cTArlcltes, qui passait pour sorcier, rappoit à
un tas de bricoles qu'il avait sur sa cheminéc :
flacons verts, lòtes de moris, lézards empaillés,
Cb>ngul parlait tous les jeudis soir pour te rendre au * sabbat des sorcièrcs », là haut, près du
Bac Harissal. I.es femmes assuraient Tavoir vu,
métaniorphosé en chat gris, le dos barré de
noir, couriren bonds endiablés, à la brunc, vers
les c Gorchs de Nohèdcs » ; et le matin, avant
le chant du coq, ce mème chat gris, avec des
yeux luisants comme des chandclles. rentrait
dans le village, passant à fond de train par le
petit trou rom! de la porte de Charigail... Ce
chat, c'était Charigail!
— « Brr I (,-a donne la froussc, > dit le garde
en riant.
— c Un de mes ancètres, l Anton Galliner,
qui était devót — c'était un honime de la « loi
ancienne r, à preuve qu'il était paborde de
Saint-Antoine — Ini disait souvent comme ça :
« Charigail 1 Charigail! laisse le sabbat de còté.
> Tu ñniras mal. A forcé d'aller faire bouillir le
» chaudron avec les fées blanches et les sorciers
» noirs, tu te brouilleras avec le bon Dieu... Ça
»te portera malheur! » Charigail n'écoutait
rien. Une nuit de Noél, pcndant que tout Arlettes était descendu à Conat — dame ! on n'est
pas des bètes quoiqu'on soit des paysans, et on
avait alore plus de religión qu'au jour d'aujourd'hui — Charigail (Dieu le pardonne !) sortit
tout seui de sa maison, une poule noire sous le
bras, et, au croisement de quatre chemins, ii
dessina des signes cabalistiques avec un bàton
de houx, puis il planta son couteau catalán dans
l'estomac de la poule noire... Aussitòt une fumée verdàtre en sortit; la lune se cacha derriére un nuage, et quelques instants après tout
Arlettes était enveloppé d'un brouillard très
épaif. En revenant de la mcsse de minuit, les
gens du village entrevirent sur la place une ribambelle de diablotins avec des comes qui dansaient à cheval sur des chats ébouriffés, autour
d'un chaudron énorme, sous lequel Charigail
attisait un feu de forge...

cher, c'est bien Charigail et son chat... vous
voyezI »
— Rien de plus vrai, prononça le docteur,
c'est comme, le soir, la vieille chargée de bois
mort qu'on voit dans la lune.
Le berger haussa Ics épaules en riant :
« Ce n'est pas tout, poursuivit-il; à Urbanya
on savait que la peste décimait Arlettes et, pour
se prémunir centre le mal terrible, on avait décidé sous le grand arbre de la place de ne laisser approcher du village aucun des contaminés.
En sorte que les meilleurs tireurs d'Urbanya se
postèrent dans la gçange de <• San-Jaume » avec
ordre de tirer sur le premier qui se picsenterait.
Dévorés par la fièvre et épuisés par leur folie
course à travers les genéts, huit ensorcelés pamrent un beau matin, au tournant du senticr.
Toutes noires sur la blancheur immense de la
neigc, souffreteuses, ratatinées, leurs pauvres silhouettes maigics grelottaient sous la brise
cruelle. Et pim 1 pan I... ils tombèrent à terre,
en battant l'air de leurs bras. Un vol de corbeaux s'abattit sur ces cadavres et, le soir mème,
les habitants d'Urbanya regardaient, en frissonnant de peur, leurs blancs ossements qui luisaienl sous les rayons de la lune.

Le lendemain on les enterra à San-Jaume; et,
il n'y a pas bien longtemps, la pioche d'un cultivateur trouvait dans un champ, en contre-bas
d'une ferme, huit squelettes, chacun dans un
cercueil en ardoises.
Arlettes devint un lieu maudit. C'était le rendez-vous des chacals, des serpents et des loups.
L'herbe n'y poussait plus. Peu à peu les maisons
s'effritérent sous l'entassement des neiges... La
nuit, les pàtres de Mirailles et d'Estardé entendaient des rumeurs élranges et voyaient danser
des feux rouges et des farfadets.
Longtemps après, des gens intrèpides de
Conat résolurent d'y organiser des battues en
tous sens. On tua beaucoup de sangliers et de
loups. Le premier pas était fait. Bientòt les
Champa se remplirent de travailleurs ..
— Et, gràce à Dieu, ajouta Rosine, la ferme
Le lendemain, pris par Ics fièvres, tous les d'Arlettes aujourd'hui a bonne mine, et vous
habitants d'Arlettes gardèrent le lit. II n'y avait n'auriez jamáis soupçonné qu'elle a été bátie
pas à en doutcr, Charigail les avait s ensorce- sur l emplacement de la maison de Charigail, le
lés ».
sorcier maudit...
I.e berger poursuivit : « D'abord, les enfnnts
— Oui, superbe, ta ferme, brave Rosine, fit le
moururent comme des mouches... On les enter- docteur, et quand je passerai par là une autre
ra tous... Puis les vieux firent le plongeon... L e fois, par un temps de pluie, tu nous sei viras une
curé de Conat essaya, à coups de goupillon, de autre omelette — selon la formule, hein ? — et
chasser les esprits... Bemique! le sort était jeté... on boira au chat gris de Charigail... pétrifié. »
Alors, desesperés, ceux qui restaient se levèrent
Le soleil avait reparu, et le Val d Arlettes,
et, ft demi-nus, comme des fantAmes, se mirent sous un vent frais, secouait sa vene robe de
à galoper, qui du cóté de l.ugols, qui veis Co- blés, étincelante encoré des demières goutleletnat, qui vers Urbanya. Charigail, lui-méme, tes de l averse.
après avoir jete au feu ses flacons verts et un
On échangea d'amicales poignécs de mains.
gros livre jaune, s'enfuit, escorté d'un matou Le docteur remit en bandoulière sa trousse de
gris... Au moment oü il sortait du village, en lampagne; le garde silfla son « 7'<r/i- »; un SU
pronon^ant ces mots : t Baracot, clic-cloc », perbe pointer, et l'on se quitta avec le souvenir
unc fée lui apparut, qui lui mit la main sur l'é- d'une histoire authentique de sorcier et d'une...
paule... Aussitòt Charigail et son chat furent pédélicieuse omelette, selon la formule.
trifiés... Tenez ! les voilà là-bas... Ce grand roJULES COKNOVOL
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plora de fret..
plora de fret mirant á fora!
A sos peus cáu un aucell
decandit y sense forsas;
el recull tremolejant
y ab l'alé tot el retorna.
Pobre orfanet,
plora de fret...
plora de fret y ve la fosca!

L'ORFAXET

Ab Taucell aprop del cor,
s'ha adormit sobre la roca;

L'orfanel va de camí

quan l'aucell piula, al mati,

peu deseáis y ah poca roba;

ell no's mou n i poch ni gota...

un alláu de pluja y neu
á una bnlma se l'emporlA.
Pobre orfanel,
plora de fret...
plora de freí y lot tremola!

A la balma aixoplugat

l'obre orfanet I

mira al ras y s'esborrona;

l l a mort de fret,

no s'hi ovira ni un ramet,

ha mort de fret y l'aucell vola...

ni un coscoll ni una gatosn.
Pobre ortanct,

A. BORI v FONTKSTX
(Orla de Amoni Solé).

PETITAS CONVENCIONS
Kl sigle ([ii'ha finat va neixe á la llum dels
ll.imints principis d'una revolució social ben
l'onda que semblava destinada d deslliurar la
humanitat. Llihtrtat, Tgtudiat, Fraternital. foren

las paraulas migicas ab que s'havían de dignificar l'home y la societat.
Deixém de banda si aquestas paraulas, hermosas y grans com expressió que son d'un ideal
de veritat y de justícia, han conseguit arrelarse
en la conciencia dels pobles ú organismes polltich-socials. Lo que sí resulta evident es que
aquella veritat absoluta que'ls engendrà no ha
conseguit en tot un sigle obrine Uarch camí;
y'ls homes, àtoms socials, continúan vivint una
vida rutinaria, irreflexiva y fatalment hipócrita.
S'ha volgut fer á la humanitat políticament lliure, sense deslliurar avans al individuu; y al home ple de preocupacions, de fanatismes, de convencions y d'escrúpuls,se l'ha cregut capis d'esdevenir membre perfecte d'una societat igualitaria, fraternal y lliure. Aquest es el gran error.
¿Cóm es possible que l'home arribi á tenir conciencia de la seva llibertat política, si encara
avuy no ha arribat á tenirne de la seva llibertat
individual? ¿Cóm es possible que l'home qu'en
la vida diaria no s mou de la rutina y de la con-

venció, dongui al organisme social la contribució d'un esperit elevat é independent? ¿Cóm es
possible que l'home que privadament viu esclau
de la mentida, y conserva totas las rónegas tradicions, y adora'ls mateixos falsos ídols, sigui,
socialment element de llibertat, de progrés y
d'armonía? ¿Cóm es possible que l'home qu'en
sos actes més íntims y méj petits no demostra la
conciencia y la convicció de la seva personalitat
sobirana, tingui forsas y energías pera ferias
valdré en la vida pública?
Fixemnos, per exemple, en l'acte de la vida
privada més trascendental, en l'acte font de vida: el matrimoni. Tal com s'ha entès durant el
sigle xix el matrimoni, es la més absurda de
las convencions. El matrimoni, que tindria d'ésser el pacte més lliure, més fraternal y més igualitari, es un contracte d'imposició, d'interés y
d'esclavatje.
L'home arriba als 25 anys y la dona als 20, y
no saben res dc la vida. La educació. . casa y á
fora de casa, es una educació d'hipocresia. Tal
volta s'educan las facultats intelectuals, mes ningu's cuyda d'encaminar las instintivas; no se'ls
hi diu que al món hi son pera ser pares, y fins
se'ls hi amaga lo que vol dir el ser pare, com si
fos un crim. Ho tenen d'endevinar, y un cop endevinat, la imaginació no encarrilada fa del
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matrimoni una novela. Y's casan sense saber lo
que fan. I,as donas, á més d'inconscients, arriban al matrimoni moralment pervertidas. La
moral imposa .-i la filla honrada la hipocresia.
Una noya no pot din «Jo'm vull casan', y no pot
dir á l·iilano: c j o t'estimo». Té de dir ab els ulls
baixos: «No tinch pressa», y esperar resignada
i/tt/n sur/i un. ¿Qué té d'estrany, donchs, que

l'instint desenrotlli en la dona la coqueteria,
l'artifici y la ficció pera trobar cl fi de vida que
no se li permet buscar pel cami de la veritat?
El matrimoni aixis ;es un acte de llibertat?
N'o. PCt part dels dos hi ha inconsciencia y falta de discerniment; hi ha imposició, autoritat y
consells; hi ha càlcul, passió y vanitat. Per part
d'ell hi ha incertesa y desconeixement de la dona, á qui no pot endevinar; per part d ella hi ha
ficció, y sovint mala fe. De manera que'l matrimoni, que com á Has indisoluble sols podria
Ilegitimarse apoyantse en la veritat més pura,"s
fonamenta en la ficció y l'engany. El consentiment, lluny d'ésser lliure, va acompanyat de
circunstancias accidentals y desconegudas que'l
violentan. En tota integritat moral, el consentiment es nul, y la obligació que'n neix,
també.

ab mala fe y ab hipocresia.'s troba lligat per
sempre més, esclau d'un contracte inmoral perquè es viciós d'origen, y esclau de tots el perjudicis y totas las convencions que pera mantenirlo's veu obligat á acceptar y sostenir.
Y lo que dihém del matrimoni pot aplicarse á
tots els demés actes de la vida, l'n llibre ben
curiós podria escriures detallantlas totas aquestas petitas convencions y mentidas en que viu
la societat moderna. Oesde'l bergansl que posan á la boca de la criatura al batejaria, pera
que,enganyada aixis, no plori,fins al capellà que
de casualitat se troba en la casa del agonitzant
y porta de passada'ls Santíssims Sagraments
(medi pueril d'aconhortar .1 un home á qui ni al
morir pot dirseli la veritat), tot en la vida son
actes de cobardía y fingiment. S'ha inventat l'infern pera fernos creure a la forsa; s'ha inventat
A? moda pera fernos vestir segons patró; s'ha escrit una moral d'enr.irrech pera femos baixar
els ulls y tomarnos vermells; s'han codificat las
lleys pera que la tirania tingui cent caps; s'ha
inventat la moneda pera que tots ens venguém
per un mateix preu; els exèrcits perquè'ns ifiatém
ab las mateixas armas; la galantcria en l'home
per amagar l'instint de dominació, y \s. coquetería en la dona per encubrir la seva inferioritat.
Se va á missa pera vantarse de creyents, y á confessar com a senyal d'humilitat; al teatre pera
lluhir, á passeig per curiositat, als centres cienlifichs y d'art per pedanteria, á las recepcions
per vanitat, als casaments ab gelós, als enterres
ab fástich, y á tot arreu pera murmurar, dir mal
del pròxim y fer el sabi.

En lloch d'educar als fills pera que's presentin en tota sa nuesa é integritat física y moral á
l'I de que'l consentiment sigui ben lliure y las
obligacions y devers més fàcils de cumplir, se'ls
educa, sobre tot a las donas, pera que sápigan
fingir y amagar tots els defectes morals y materials. V'l resultat no pot ésser més llastimós. Tot
seguit de casats, home y dona's troban enterament estranysy desconeguts. Els sants s'han conV tot aixó :per qué? Per lo qu hem dit avans:
vertit en dimonis, els vicis y defectes ignorats perquè encara avuy, a pesar de tots els crits, de
adquireixen proporcions extraordinarias per totas las fórmulas y de totas las filosofías, esTém
ésser imprevistos, y la familia, primer grahó de com avans, y la verdadera, l'única revolució no
la vida social, nascuda per un pacte indisoluble s'ha pas fet: la revolució que reveli al home la
que presideixen la mentida y la ficció,'s perpe- conciencia de la propia personalitat; la revolutua mentint y fingint, perquè'ls que no han tin- ció que, infiltrant en cada esperit la necessitat
gut voluntat y energia pera confessar la veritat de presentarse nu y franch als ulls de la humaavans que hi eran .1 temps, menos las poden te- nitat que no té |)er qué avergonyirsen, acabi
nir pon diria després qu'están lligats.
d una vegada ab aquesta indigna comedia que
V d'aixó'n resulta que l'amor y la fraternitat fa tants sigles ve representant. V'l dia en (pie
se converteixen en comú despreci, y l'home, aixó arribi, el día en que I home, fort ó miseravalgut de la seva superioritat, tracta d'exercir de ble,'s presenti tal com es, sense vacilacions ni
tirà, y la dona, més dúctil en l'art del engany y hipocresías, aquell dia comensara á ser lliure y
de la ficció, tracta de subjectarlo per l'astu- á fratemisar entre sos iguals. Y'l regnat de la
Veritat y la Justicia comensara pels homes.
cia.
Aixis l'home modern, dvilisat y lliure, que al
contraure'l primer compromís social ha obrat

E m ú TINTORER.
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PAS A L SIGLE X X
AlS REDACTORS DE «JoVENTI'T I

Gracias á la independencia de carácter de vostra revista, avuy poden anomenarse catalanistas tots aquells que creyan que'l serho suposava ésser també retrógrado, ó lanátich.
Lai campanyas sostingudas per vosaltres á favor de la llibertat dels pobles y dels homes, permeten assegurar que la doctrina catalanista no
era de destrucció, ans bé de reconstrucció, y posant de manifest que las més contrarias tendencias podfan sostenirse sense malmetre la idea
fonamental, han obert els ulls a molts que no is
podían descloure ó que s'empenyavan en tapàrsels.
Perqué JOVENTCT, adherida á la Unió Caíala-

nista, ha lograt realisar una tasca que avuv per
avuy no hagueian pogut dur á cap las Assambleas oficials, ahont princ ipalment se sol tractar de la creencia, deixant el desenrotllo de sos
principis al carácter especial de cada una de las
entitats adheridas.

3'
lismes qu han prevalescut encara .1finsdel siglc
dinóu, donemlo ab tota l'ànima'! crit sagrat de:
«Pas al sigla xxU
JOSEI'H ARNAL.

A L SEGLE X X
Jo't saludo efusivament si portas dintre las levas entranyas la fórmula práctica da la societat
futura; si donas á llum XHóroe qu'acabi ab castas y privilegis contraris á natura; si sabs condensar l'esfors carabral y étich dels filosops,
homes de ciencia, escriptors y artistas del sagle
qu'acaba d'expirar, y logras que l'asparit de pietat y la bellesa que's desprèn de las sevas obras
cristallisi y encarni en las multituls; si logras que
predomini'l progrés moral sobra'l material:
si consegueixes que certs grans criminals, ano
menats estadistas, invoquin las ralwns d"estat

pera portar á la matansa als pobles, explotant al
sentiment de Nació d'una manera inhumana per
satisfer desenfrenats apetits de poder y de riquesa; si trens á las poderosas casas Amstrong
Prou ha fet la Unió, trevallant pera que no la y Krupp al sangnant privilegi de donar la fórconvertissin en viver de poUtichs famolenchs y mula suprema del Dret Internacional vigent; si
saltant els obstacles que á son pas aixecan els matas als /'astors venals que confluheixen malaseus mal intencionats enemichs. Las bases de ment lo remat humà sembrant dintre'l camp de
Manresa respongueren á las necessitats de l'épo- la ignorancia ideas contrarias á las corrents geneca. Quan els temps ho exigeixin, j a sabran rosas de fraternitat universal que senten, encara
atemperarse á las circunstancias els patricis, no que rudimentariament, tots els pobles; jo't saludeixantse enganyar per certas convencions... del do, par f(, si logras
sigla passat.
implantar la fórmuSegons el terrer, segons la estació, diferents la que més s'aprohan d'ésser els medis de conreu; peró sempre ximi al ideal de
s"ha de perseguir el fí de que l'arbre creixi vigo- progrés de < m'està
rós y productiu, espurgant las brancas super- prenyada la Humalluas y destruhint el pugó que'l corseca, perquè nitat, que donarà'l
ab més forsa arrenqui la brotada.
triomf dels sabis,
Vosaltres, els de JOVENTI T, catalanistas sin- dels forts, dels vicers y homes d'esperit lliure, esteu obligats á tals, dels bons y dels
predicarlas sempre las ideas d'avens que la vos- que senten l'art de
tra revista propaga, á f( da que en dia no llunyà viure y dedican topugan abrassar la bandera del Catalanisme tots tas las energías á
els homes da recta conciencia que no volen im- ennoblir y enlay
posicions ni da polítichs ni da sectaris de cap rar la vida basantla
mena. Aixls podrà'l Catalanisme destruhir als en l'amor, la solicdrrechs dels seus enemichs, y aixoplugar á sa daritat y la justicia.
ombra á tots els amants de la veritable llibertat
y contraris de tot fanatisme.
Si aixó's realisa, y as el sigla xx al que ha
da ler desapareixe'ls miserables convenciona-

CARLES COSTA.

SKKASIIX JI NVKNT.
Dibuix al curbó.

32

JOVENTUT

A SANT-FERRIOL
(ROSSELLONÈS)
Lo día de Sant-Ferriol se nota, á Céret, molta
animació; de per tot, colles de gent se"n van cap
al Pont, y pujan á la devota (hermita) del Sant;
aquí s'hi veuhen rossellonesos vinguts dels quatre cantons de la plana, ampurdanesos vestits
de vellut, y fins alguns pagesos de montanya,
re-bels amb llur barretina vermella y les acostumades espardenyes.
La camí anguileja per avellanères y vinyers,
y trenca unos correchs casi aixuts; baixats del
puig dé Sant-Ferriol; de quant en quant, olivéres ombrejeh la garriga tota ensoleyada; y"l Canigó, coronat de primoroses bromes, sembla
que s'espihi, dede'l cel, la numerosa llocada
que's mou á sos pens.
La capella es plena de gent, aixfs com les estancies del mas, qu'es á tocar; per la plasseta,
ni s'hi pot caminar, per cntre-mitg de les taules
hont s'han parat rosquilles y avellanes, medalles

y rosaris; contra de les parets, es una barrejadis
sa de burros, de matxos, de carriots; n'hom diría un campament oriental, menlres que la campana no para d'esbargir, por tot arréu, sos tochs
d alegría.
Desprès d'ohir la missa, cad'ún s'adoba per
anar á menjar, assentats pels marges ó sota d'un
circre; se buyda lo sarró, s'aixuga los barráis y
carbsssetes de vi, n'hom s'agermana amb los
rotllos vehins, sembla que's torni à l'antiga vida,
campestre y patriarcal.
Envers onze hores, la gent comensa á se'n
baixar. Lo sol, enlluhernador, escampilla pe"l
cel sos raigs endaurats; per las picas de Canigó,
encare hi berbillejen congestes platejades; pels
serrats, les rabasses son plegadisses de richs
pcnjals de rhims; lo riu Tech raja apolidet, per
entre l sórral de ses ribes; n hom se cor-pren d'aqueix paysatje encantador. Y quan s'arriba d
Céret, encare s'hi ou un repicat passe-vila, com
á primer tast de la corrida y de les bailes del
havcnt-dinat!
J. DELPOXT.

J. BRULL. — Mirant sanis.
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ELS EXCOMUNICATS
Kls carrers de la vila montanyenca ana van de
gom a gom. Una munió de gent frenética y esvalotada s'esmunyia fressosa cap A la plassa major, espandint pels ayres una cridòria aixordadora. Finestras y balconadas eran plenas també,
y en algunas d'ellas cl vcntijol del dematl hi feya voleyar banderas y gallarets, inflant la vermellor desmayada dels domassos. Crits de victoria y espetech febrós d'aplaudiments, ressonavan de tant en tant. Tothóm anava vestit de las
festas, y en els rostres dels que ompKan els carrers y dels (¡ue s'abocavan als balcons hi guspirejava una joya intcnsíssima y una emoció
profonda que'ls emporprava y'ls esgroguehfa
quasi al mateix temps. Tots se sentían corpresos per l'agre-dols sublim que precedeix á las
grans victorias. Ab tot y ser dia feyner, las bo
ligas, el magatzems y las fábricas eran tancadas.
V un ambient primaveral de dia de Corpus feya
vibrar de goig á la vila sencera en aquell rialler
mati de janer, com si fos la primera caricia del
sigle tot just nat.
D meetíHf, celebrat A punta de dia en las fondaladas frondosas de Font-Riallera, havia sigut
un acte imponent, d'una trascendencia impossible d'amidar. Las alocucions entussiásticas dels
oradors havlan fanatisat al auditori. Y l'espectacle de tota aquella gent aplegada dessota del
inmcns branc.im despullat per l'hivern y al entorn d'aquellas socas centenarias, columnas naturals d'una catedral en construcció, covadera
en el pervindre d'una adoració nova, havia estat espléndit y corprenedor. I,as veus dels que
sermonejavan al poblo y'ls aplaudiments ab (|ue
eran acullidas, feyan esbategar ab l'orsa l'encís
cristall! qu'embolcallava'l demaii somniós, esvahintse cap als núvols blanqulssims que'l sol
ixent coloría. Els aucells de tota la encontrada
s'havlan aplegat demtint del branedm, y ab una
cantadissa esbojarrada prenlan part ben grossa
en l'alegria del poble. V I doll d'aygua gelada
de Font-Riallera, sanglotant més fort que may,
semblava donar la nota capdal A n'aquella sinfonía inesperada.
I.a munió tornava ja del meding y s'agombo
lava en onadas inmensas cap i la plassa major,
al fons de la que s'alsava l'edifíci sever y rónech
de la casa de la Vila, quals portas, balcons yfinestrxs eran tancats. Desde'ls miradors de las
casas la plassa anava prenent l'aspecte d'un mar

Ma

PjUUCH - Cap il'cstudi

esvalotat. Las bocas dels carrers vessavan gent
y més gent. Kl rum rum de las conversas, espandinlse per tot arréu, recordava la maror de las
borrascas. Las blusas dels trevalladors blavejavan intensament com si reflectissin las puras
blavors d'aquell cel assoleyat, A través del ayre
ple de perfums boscans y de rcfilets d'aucell.
Se sabia que darrera de la ferrenya carota del
edifici consistorial, hi havia sessió pera decidir
de la sort del poble; y que A la sessió hi assistia'l
lïisbe de Malabó, arribat el dia avans pera solucionar ab un remey evangélich aquella situació desesperadora. La maror de la gentada anava en aument, el rum-rum s'havia convertit en
cridòria, els aplaudiments en crits de revolta; la
espectació era gran; y alguna pedra, brunzint
per l'ayre, havia anat á esclafar algún tros de
cals resseca del devanter de casa de la Vila, esbossinant algún vidre dels balcons. V l'alenada
primaveral del demati, ple de sol, acaronava á
la munió irada y revoltosa.
De sobte s'obriren els balcons del mitj, y la
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figura esbelta del Bisbe, vestit de negre ab vius
morats, s'acostá á la barana. El voltava tot l'Ajuntament. Y alsant ab aj re beatífich la md
blamiufssima, ahont lluhfa l'amatista llegendària, dirigf la paraula al poble. Las onadas humanas batzegaren de cap á cap com al impuls d'una esgarrifansa eléctrica, y fos que no sentían
bé las paraulas del l'relat, fos que aquestas
no'ls agradessin prou, fos lo que fos, lo cert es
que á mida qu'ell parlava, la cridòria del poble
aixordava de tal manera y la ira enrogia ab tanta forsa'ls rostres, que tot de cop la presencia
intangible de la por y de l'amenassa dominaren
arréu. La irritació s'extenla no sols per demunt
de tota la massa, sinó qu'esgroguehía las faccions
del orador y de son séquit, guspirejant ab violencia en la mirada d'aucellot de presa que
aquell escampava per demunt de la rebelió a
tall d'esfors suprem per ofegaria, coronant son
parlament ab un cop d'efecte final quina influencia pensava ell qu'havía d'ésser decissiva. El
liisbe, alsant els brassos enlayre, abocantse tant
com pogué per defora de la barana, fulminà, ab
un gesto de faritzéu arrogant, y ab tota la forsa
de sos pulmons, las paraulas llatinas de la Excomunió, xurriacant ab sa rimbombancia arcai-

ca'ls rostres insolents de la munió desesperada
que cridava y gesticulava A sos peus.
El soroll sech d'un tiro ressonà tot seguit; un
fumerol blanquinós s'esvahí per demunt dels
centenars de caps, y'l l'relat caygué ferit demunt de la barana, ab els brassos enfora, recordant l'encarcarament del Guignol estabornit
demunt del empit del teatre de l'utxinel-lis, un
cop acabada la funció. Tots els que'l voltavan
s'hi acostaren adelerats y l'alsaren :i pes de brassos, feixuch, inanimat, ab una ferida mortal al
cap.
Las onadas humanas, quietosas una estona,
batzegaren altre cop com al impuls d'una esgarrifansa eléctrica, y buydaren la plassa ab certa
recansa, refluhint cap als carrers, sentint de cap
á cap la responsabilitat complerta d'aquella etzegallada. Y'ls rostres que l'oreig frescal d"a
quell mati assoleyat acaronava, restavan impassibles devant del misteri d'aquella mort inesperada, no traspuhant ni'l salvatje regust de la
venjansa, ni la queixa tan natural y tan humana
devant d'un fratricidi. Semblava que'l llamp de
guardarropía d'aquella ex-comunió Is havia glassat d'indiferència.
SALVADOR VILAREGUT.

L A PLUJA D'OR
Demunt del enmp el Sol que's mor
hi escampa suaument tota una pluja d'or.
Y la montanya al lluny, misteriosa,
s'adorm tota blavosa.
El camp dc llarch d llarch se va adormint.
Els delicats trongers de fulla estreta,
daurats pel sol ponent, van enmudint.
Quina hora fa més santa y més quieta!
Quin bo que hi í.i 4 n'el campi

furients, mateix que fossin halas,
al> tot de polsim d'or sobre las alas;
y van de l'un á l'altre taronger,
parantse en cada fulla que'Is hi ve,
obrint els petits ulls, cercant l'amorós niu,
curull d'iluslons y de petons d'istíul
V trenca la quietut fresca y sagrada
el cat t de bona nit que dona l'aucellada!

Els benehits trongers van esborrantse
entre I to d'or que va apagantse ..

AI» la claror
que's va «pagant, tranquilament daurada,
qué hc que hi lliga la esquisida olor
de la fruyta vermella y madurada!

Guaytém entre las fullas al cel blau;
cada cop es mes blau:
poch á poch se cubreix intensament de paül

Kl camp per pochi moments se va alegrant.
Els aucells van tornant,

I.as remors, ab la nit, van fonentse!
Els estels blanchs, van encenentsel
KAKKI. NO<;UERAS v OI.I.KR.
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UN SIGLE D E MUSICA
Ket d balans musical del sigle XOC, ¡qoé'n resulta en definitiva de la producció de l últinia
centuria?
Indubtablement, el triomf indiscutible de la
música alemanya en tot el món civilisat, y la
consagració universal d'un portentós geni, el
més combatut (ho son tots els grans revolucionaris), peró també'l més enlayrat, fins airibar á
un nivell no assolit per cap altre múMch.
La seva música, calificada de niiisifa delferVmdrt al apareixe á mitjats del siglc xix, ha
passat, en las darrerías del mateix, A ser música
del present, y no creyém que tota la producció
musical del sigle xx tingui la empenta que fora
menester pera conseguir arreconarla ab el desdcnyós calificatlu de música del/>assal.
Entre tots els grans nuisichs del sigle xix, un
nom sobressurt ab caràcters inesborrables:
RICART WAGNER.
Y entre totas las maravellosas creacions d'aquest geni, un monument avny apenas conegut
ha de produhir la més gran admiració en las generacions futuras:
PARSIFAL.
En aqueix autor y en aqueixa obra veyém
sintetisat l'esfors musical de tot un sigle.
¿Quánts sigles haurán de passar pera que aparegui un altre Wagner?
JOAQUIM I'KNA.

RECORT.--LA CASETA BLANCA
(A EN BALDO.MEKO GAI.OhKE.)

La va anomenar aixts un poeta paisà meu, de
qui no puch enrecordarme sense pensar ab en
Frederich Mistral, y la Caseta lilanca li ha quedat y tots quants al istiu hi han gaudit de l'ombra baix el seu sostre y al hivern de foch vora la
llar, la coneixen per aquest nom.
Aixís com á n'els homens no se'ls hi coneix la
.1nima fins que se'ls hi ha arribat ben ¡i la vora,
aix(s la Caseta lilanca no's veu fins que s'hi es
al peu, donchs per una banda la roigan grossos
macissos d'arbres, y per las altras, la fréstega
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montanya que com llopa febrosenca sembla
guardaria arrupida en els seus pits...
Anys avans, ocupava aquell lloch una vella
construcció, del temps dels alarbs sens dubte:
dC plassament petit, donchs tot el lloch se I menjavan las amuralladas parets qu'en zig-zag y
formant corredors y covas y amagatalls, recorrían l'interior. Sobre sas verdosas teulas, hi
aguantava la vella masia'l pes dels sigles, y
com habituada al medi ambient, havia acabat
per adquirir carinyosa'l color de la terra, que
com una abrassada pujava del sol y la embolcallava tota... Ara tot es cambiat...
El matrimoni va passar per allá y va aturarse.
Allí s'hi respirava la vida: una bauma de pau
pujava de la terra fins als sentits; una quietut solemne de temple semblava engrandir encara
més el paisatje. Per allí no s'hi podía pasar de
llarch: la deesa de mantells verts y de perfums
de mil (llantas demanava una oració d'estada...
Per tota la encontrada de la Vall-d'-Aro, tot
seguit va corre'l/•////;/v/w: Gent forastera que
s'havia mirat la masia vella; que havia demanat
per l'amol... que després tornaren y agafaren
terra del sol y que l'havtan llensada als quatre
vents!... La gent senzilla dels camps sempre miran als vehins nous ab desconfiansa, y sa arribada hi produheix com una mena de pertorbació momentània: aixis com la que causa un gra
de blat tirat en un formiguer, lo que no obsta
pera que després las mateixas formigas l'empenyin més endintre, si no es corcat...
A seguida, y per un quant temps, el paisatje
va perdre'l seu caracteristich repòs. Els grinyols
de rengleras de carros, que amunt y avall tra^inavan obra, aixordavan l'ambient: un núvol de
paletas entre mitj d onadas de sol, y dels ruixats
del hivern després, aterrava per un cantó y per
l'altre aixecava: y'ls crits, els cops, las pedras
que queyan, l'aspre ritme d'americanas desgarbadas ab que endolsían llur trevall els jornalers,
tots aquells sorolls sechs que acompanyan d la
construcció d'una casa, retrunyian y rebotavan
per las timbas de la montanya, que'ls tornava
com queixantse... Més tart, tot va quedar altra
volta en pau; l'hivern havia passat;y al arribar la
primavera, y trobarse ab aquella taca blanca
que somreya arrupida entre la verda fullaraca,
la montanya, que prou n'esperava quelcóm de
aquell terratrèmol, esclatà aixis mateix en una
riallada de verdors y d'aromas, y un |)etoneig
de poncellas, que no semblava sinó una criatura a la que se li encerta'l desitj que no gosava a
plantejar.
I -lavoras ja va comensar a corre un nom: en
Galofrel... A las llars dels voltants els pagesos
ne parlavan al tornar del trevall V qui més, qui
menos, tothóm «luya la seva nova. En resum, re
solgueren ¡quera un dels grossos de üarcelona!... l'n dels grossos, en cl sentit que aquella
bona gent entén la grossor... Després ja arribaren á arrodonir el concepte. El quefe de la es-
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tació que i tres quarts llarchs descansa sobre"!
pla, com home ja més al corrent, com en contacte qn'Cstá al) el nirvi social, ho deuria escampar... |¡Era un artista!!... Val A dir la veritat
(|ue allavoras no hi entengueren res, però dii.ire
de sa senzillesa no viciada per l'atmósfera malsana de las ciutats, s'admiraren y's feren cárrech de que alló era una cosa més grossa encara
que la que havlan pensat... Després, quan hi hagué malalts á las masías y la muller d'en Galofré atravessá las sevas portas, aquella gent jo estich que ja deurlan ferse més drrech de quina
cosa es l'art, y sense ficarse en disquisicions de
argiiidor, esbrinaren, dintre las nebulosas dels
seus cervells, que art es amor, lo que no es poch
esbrinar.
Més tart la Caseta, ipie ja s'havia fet gran,
anava estirant enlayre, per sas parets, l'entortolligament de las enredaderas, com una verge
vergonyosa que, sorpresa, á corre cuyta vol cubrirse ab son mantell. A la fatxada d'Orient, la
arcada del pont anava A morir al ablm clavant
son peu en terra y fent tal volta que (pian hi
passa la tartana, sembli 1 nervut bras de una pagesa que abrassa un canti apoyat .-í la cadera.
Sasfinestretassomriuhen ensenyant sas dentaduras de testos, y MA de dalt de la teulada una columneta de fum blau puja tremolosa entorto
lligantse y esvahintse per l'ambient com incens cremat en honor de la Naturalesa.
Allá al lluny del lluny del horitzó, la ratlla
blau-fosca del mar tremola darrera la platja qiie
fuma, y's destaca nirviosament del cel blanch
calitxós y de la sorra de un groch viu que arriba als ulls com clavanthi águilas. Més cap aquí,
sobre'l vert clar dels prats, se extenen las notas
venias foscas de las massas de pins que tacan
alegrement la planuria, per ahont s'extén la carretera seq)ejant pel desi ubert, amaganlse sota'l
fulldm á trossos, saltant marges pel desobre dels
ponts y abrassantse decayguda en l'encreuhament ab la riera. Ja després la montanya comensa A enlayrarse; las oliveras mossegan la terra ab
sas arrels; els pins resan quan l'oratje'ls besa, y
els arbres surers acabats de pelar se recargolan
envers la terra com monumentals brassos sagnants y arremangáis que hi haguessin enfonzat
el puny... Y la Caseta blanca somrihent sempre,
alegroya.
Allá hi vaig veure una vegada al poeta enamorat de la Verge y amich d'en Verdaguer, com
deya ell ab llegitim orgull á qui volia escollarlo.
Un"ánima indexifrable, un noy-home; ab sas
flors á la mà sempre; febrós ab la idea de la
Hellesa qn'éU adorava,enternintsecom un infant
al dir els seus versos... Ja deu ser pols á horas
d'ara. No fa un any qu'es mort. \'crà la gent
senzilla deu ferse pols aviat, perquè tot es
ánima.
Kn aquell recó de món ahont tot es bellesa y
amor al art, els més petits sorolls hi ressonan
com un tro; tot es quietut; no se sent sinó'l resar misteriós de las abellas que festejan una llor,

y la suau remor de las fullas acaronadas per la
brisa. De tant en tant, d'allà baix de tot...
lluny... quan passa la llargaruda tartana-correu,
puja'l trap-trap de un joch de rodas gronxadas
per las roderas, el repiqueteix de picarols y'l
pelar sech de una tralla. Després el soroll s'allunya y tot toma á quedar en silenci... A voltas
una gallina que fa l ou esborra per uns moments
la quietut ab els seus crits; després la gallina
deixa de queixarse, y continúa escainpantse
arreu la silenciosa pregaria de brisas y brotament, y colors y aromas...
La caseta no fa com molts homes: no es hipócrita. Si blanca es d'afora, blanca també es de
dins, d'un blanch calent, d'un blanch que es á
l'ombra. Si d'afora no trenca'l carácter del paísatje ab sa silueta de masia, á dintre parlan de
la terra estimada l'escó y la pastera, la llumanera que branda penjada al sostre, la llar enne
grilla en sa concavitat y la escala ab mur per
barana y rajola florejada per passamá... Quan
un hi entra al estiu, sofocat per la calitxa, y hi
gaudeix la fresca revifadora, ells ulls, enlluhernats encara pel petament de sol d'afora, se
encarregan de tapissar las parets. V per sobre del
seu dols blanch, hi van teixint ombras bellugadissas de sers d'altras térras que passan fent senyas
misteriosas al amo, que se las guayta enamorat...
Ara son dos gitanos de colzes sobre la esquena
d'un pelut ase; ara es el marrech moreno arrapat als pits d'una bohemia; ara es un grapat de
gent de calsas acampanadas que miran d'entabanarse sobre un cavall aixut de carns y d'atre
vida ossamenta; ara es la potranca nirviosa que
passa fent caragolUlos, menada per un misteriós
contrabandista... V després tot s'esfuma y s'aclareix, y las parets restan altra volta blancas...
Kls diumenges de bon matí, pels corriols de
la montanya que fa de monumenral paravent al
garbí y á la tramontana, s'hi veuhen tranzitar
pagesos y pagesas bo y mudadets ab lo del fons
de la calaixera; y se senten llurs parloteigs ressonar tot ple á la vora. Van á missa primera de la
Vall-d'-Àro. Quin bo que hi fa matinarhi pera
respirar aquell amblen tant sá!
He parlat avans del amo, y en veritat, allí de
amo no n hi ha: n'es tothóm; el primer que hi arriba. Alll'l patrocinament del art (pre s desvetlla
en algún cap jove, las esperansas, la familiaritat
afectuosa de la lauta, de la casa, de las obras que
encara no han visi la llum, recordan al Laurent
ile que'ns parlaTaine. I.a hospilaliiai de laCasela
lilanca té quelcóm de la Grecia. V á la Grec a
recordan el perfil de la figura y de la roja barre
lina dels pagesos de la encontrada. Dirías aixls
mateix que'l paisaije es el de la isla de Lesbos
descriia per Longus; y quan, en milj de la quietut solemne de la vall, se sent el melodiós cant
de la rabadana que mena un grapat de bens,
sembla que qui cania sigui Chloe.
F. PÜJULÁ v VAI.I.ÉS.
París, dcstmbre, i ç o o .
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E L PINTOR A L E M A N Y
GUILLEM LEIBL
lineara qnfl pertenesch a la gpU vella, y
fora per lo lanl cl colaborador iialo dc la nova revista del enginyós Valen, aqueix model
inimitable pera'ls joves, tinch pler singular en escriure un artielet pera la JOVKNTUT
catalana, per aqueixa joventut entussiasta de
tot lo bell, quinas nobles aspiracions acompanyaré sempre ab mas sinceras simpatías.
Al poble dels Jochs l-'lurals. dels poetas v
dels artistas, al poble dc ma predilecció li
dedicaió gustosissim aquestas ratllas consagradas á la memoria d un paisà y casi coetani meu que, declarant la guerra al convencionalisme, aqueix enemich hereditari del
verdader art, y seguint solitari son camí, tenia Iotas las bonàs qualitats del colonyós: la
contiansa en si propi, l'alegria, l'astucia y'l
sentiment profond de la naturalesa, y que
acaba de baixar á la tomba deixant un buyt
inmens en el món de las arts. un nom inmortal, y '1 tresor de sas obras, que son l'admiració dequants las coneixen, perla riquesa
dels detalls, pintats lots ab amor igual y ab
1*1 aceri que'ns recorda 'Is liolbein y Durer,
per l'habilitat técnica, pel dibuix consistent,
pel sentiment de la realitat, pel sa naturaíisma, per la trassa magistral, inaudita, al
representar lo individual, el carácter de l'aparició.
Guillém I.cibl. anomenat per sos companys de joventut el lleó. per sa cabellera y
son valor, es l'ilustre linat de qui parlo. La
grandesa de SÒ'n art consisteix en son amor
á la veritat y en sa independencia dels antichs, donchs may va seguir més que al seu
instint sa y á la naturalesa. Va i n a u g u r a r á
Alemanya I realisme pictórich, y Leibl. el
de la estatura atlètica, signi tica pera l'Alemanya meridional lo mateix que'l nano Men/el
pera l'Alemanya septentrional.
Va naixe Guillém Leibl el 23 d'octubre de
1844, en la Colonia dels carrers estrets, de las
casas vcllas ab sostres alts, mitjos punts ennegrits pel fum. escalas caygudas y patis estrets; va veure la llum en la ciutat que's gloria de tenir la més hermosa de las basílicas
germánicas, en la ciutat d'Kstevc Lockner,
del pintor de la vida de Mana Santíssima y
del mestre de Sant Seven. Sembla que'l geni
d'aquells mestres de la Kdat .Mitja va reviure en el lili del mestre de capella de la
catedral de Colonia, que tenia un cor d'or,
modals rústichs v totxos, y 'Is ulls més l i dels.
Podrían compararse sas creacions, que
constituheixen las més eminents obras del
art modern, á las de Van-Kyck, y liolbein.
y "Is millors mestres d'Holanda. I'eró ' i reclama com á seu la escola de Munich per sa

tradició artística, havent sigut Leibl, quin
apellido ja es d'origen bávar, deixeble del
distinguil pintor de Munich Artur de Kamberg. que's complavia pintant lo patri, mentres que'l patétich Piloty representava en sos
quadros histórichs lo exólich.
Es veritat que Leibl tenía també per mestre al pintor francés Courbel, á qui portava
gran afecte, passant alguns mesos á Paris
lins qu'esclata la guerra de 1870. Estimava
Leibl en aquell artista'l despreci de las
exigencias de la estética, el respecte y
amor á la veritat, en la que lot art está
enclòs. Aixis també en las obras dc Leibl
hi cercarém devadas un sagell de distinció, de gracia, d'elegancia, ja que'l gran
pintor colonyés fou el pintor de la geni
del camp. Pugint del exemple de sos companys, é imitant el d'en Millet. va tornarse
un pagés entre Is pagesos, vestint el ropatje
dels habitants dels llogarets y vivint desde
1870 entre mitj de la senzilla gent camperola
de Baviera, primerament á Grasoltinga. després á Schondorf, á las riberas del Ammersee, y per fi á Aibling, essent anomenat el
Solitari Je AiUikg, donchs allí nasqueren
aquellas obras que inmortalisaren son nom,
conquistantli la fama tant á Paris com á Munich.
Faré esment dels Poliliclis de pohle, qu'en
1878 feren sa entrada triomfal en la Kxposició
Universal de París; las tres Pavesas á / . i rjp/tffia, que brillaren en 188} en la Lxposició internacional de Munich; en quant à la P a r i senca vella, nasqué à Paris l'any 1870.
L'any passat els PolUichs tu poble varen
alcansar á lierlin el major preu que may
hagin obtingut modernas obras alemanyas,
venentse á 8 1 . 0 0 0 marchs. Parlaré també de
las famosas telas tituladas E l periódiclt nou,
l.'eslalvi y L a s donas de Dachau (líavicra),

fent contrast ab els quadros patétichs deis
pintors d'historia, y ab el sentimentalisme
dols pintors de género. De gran retratista
l'acredita "1 retrato de son pare, que s'admira
al Museu de Colonia.
Kncara que'Is seus quadros han de considerarse com copias del natural, en ells hi
regna la més profonda sabiesa pictórica. No
hi ha cap artista alemany que, ja de jove. hagi
arribat á tenir ab la mateixa energia que
Leibl un estil artistich corresponent á sa índole més intima, ni que ab la mateixa rapidesa hagi pujat al cim de sa potencia sens
abandonar el lloch conquistat en la primera
embranzida.
Pa cinch anys que las primeras guspiras
de la gloria caygueren á doll sobre l'artista
solitari que ja s'havia acostumat á las tenebras d'una existencia sens honors dc cap
mena. Admirém sempre la noblesa genuïna
del artista que durant tota sa vida havia permanescut lidel á si mateix.— «¿Quévols
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ser? ))—preguntava'! mestre de primera ensenyansa d una escola de Colonia á cada un
de sos deixebles. Entre ells s"hi trobava
Guillóm Leibl, y fent onejar sa cabellera
contestava ab veu alta y ab els ulls espurnejants:—"Pintor ó cavaller errant!»—Y podria dirse que's cumpliren sos desitjós lots,
donchs fou un gran pintor, admiració .de
l'Alemanya y del m ó n . y una estrella errant
de la cavalleria : un artista que, com fra
I .luis de l . c ó n , vivia allunyat del soroll de
las multituts.
Va morir repentinament. d'una afecció de
cor, á W a r g b u r g , á casa de sa germana, el
4 de desembre de 1 9 0 0 . Kntre'Is artistas alemanys de m á s gran y mes justa reputació en
sa patria y en l'estranger, entre las personalitats alemanyas que m é s sobressurten. ligu-
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ra l'hércules L c i b l . que d'aprenent de m a nya va ferse un gran pintor, junt ab L e n bach. que havia sigut paleta avans de dedicarse al noble art d'Apeles.
Al fer punt linal à aquest pobre articlet
dedicat á Leibl, aqueix Siegfricd del artgermanich quins personatjes son de carn y
ossos, y que va glorificar ab els respiandors
del geni la pintura alemanya, no puch menys
d'enviar un saludo afectuosissim á la capital del Principat de Catalunya, unil á Colonia per llassos de coral simpatia, donchs els
trovadors colonyesos polsan en la mateixa
lira'ls cants fondament sentits d'amor y patriotisme.
JOAN PASTBNRATH.
Colonia, ii) desembre i q
<)00.

RICART UROKI.I.. — l.'uhim Pare-Nosirc.

4o

JOVENTUT

E L S DOS S I G L E S
¿Qu es lo que has fet tu, sigle que mors?
Tu has forsat la naturalesa á reproduhirse en
el fons d'una cambra obscura y á deixar impresos els fenòmens més fugitius: l'aleteig de l'àliga, la claror del llampech, la nau que la tempesta alsá fins al cel y enfonza al ablm.
Tu, apoderante de la electricitat, n'has fet forsa, llum, só, agent de salut, visió de lo invisible.
Per ella en minuts has transmès fins á través del
procelós Occed l'humà pensament.
Tu trencares istmes, unires mars, y ab el
barco de vapor y la locomotora has apropat las
més llunyanas térras.
Tu obrires la terra, y escorcollares y descubrires sa vella historia.
Tu liquares l'ayre à temperaturas may conegudas, y revelares la identitat del color del ayre
líquit y'l blau del firmament.
l'u, alsant al cel la boca de gegantins telescopis, vegeres nebulosas y astres qu'altres sigles no
vegeren.
Tu, per l'andlisis espectral, revelares qu'es una
la constitució del Univers.
Tu profondisares en la Historia, y de lo que
sols hav(a sigut relació de fets, ne feres una serie de quadros de la vida humana.
Tu lluytares per la llibertat sense que t'espantessin ni las derrotas, ni la perversitat de sos
enemichs.
Esquinsada, sangnanta y enfosquida per las
boyras de la superstició y'l fanatisme, esta aviiy
la bandera ú quina ombra combatires; peró aquí
resta perque'l nou sigle la reculli y la porti ab
brahó .1 las gents esclavas.
Mes, ay! Tu també esclavisares pobles. Passejares per Europa la bandera tricolor y sotmeteres realmesja ala República, ja al Imperi.
Ressucitares á l'antiga Crecía, peró no A la malhaurada Polonia, esquarterada poch temps avans
de ta naixensa per barbres rejs. Redimires l'América llatina: peró repartires en cambi l'Africa
entre nacions cobdiciosas. Allunyares un dia'ls
passos de Rússia del camí de Constantinopla;
peró no salvares d Turquia, amenassada de disgregació y de mort.
Provocares fa trenta anys un combat entré is
Germans y'ls Cals, y als Germans donares la vic-

( l ) A l c n l n r cn màquina'! prcsenl número exlraordinari, hem rebut ilc don Francisco Pi y Margall
aquest hermós article. Atesa sa importancia literaria y filosófica, no hem volgut aplassar sa publicació.
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loria. Ay! desde llavors no tenen límits els armaments de mar y terra, creix ab furia l'afany de
conquista y prevaleix com may la forsa. La feres hipócrita: aquí domina ab el nom de protectorat, alld ab el d'arrendament: un arrendament
de térras y d'homes.
Te'n vas deixant en el món la guerra y la discordia. Trona'l canó en las Repúblicas del Africa del Sur y en l'Arxipélach filipí, que lluytan
heroicament per sa independencia. Debadas en
Krüger, el vell capdill del Transvaal, va per Europa implorant la mediació de las potencias d
favor del dret; las que no's negan d escoltarlo,
no s'atreveixen ni d donarli esperansas.
Fins d la República que fundà Washington
la desviares de son capil y la portares per viaranys de perdició y de ruina. La posares d las
portas del imperialisme y la feres entrar en las
miras d'Inglaterra, invocant l'esperit de rassa.
Quin germen de futuras y terribles guerras!
Afortunadament, ensemps qu allares en el cor
dels capdills de las nacions l'afany de domini,
sembrares en el dels pobles l'amor d tot el nostre llinatje. Claman ja'ls pobles pera que s'esborrin las fronteras que'ls separan y s'alsi un Poder
queïs regeixi d tots, y resolent per la justiciáis
conflictes que'ls pertorbin, posi terme d la guerra. Veuhen ja molts que la llibertat sense la
igualtat es ilusoria, y que la desigualtat, mentres subsisteixi, ha d'ésser font continua de discordias y disturbis, y demanan d crits que's cegui'l fosso entré is que, trevallant, viuhen morint,
y'ls cpie, sense trevallar, viuhen gosant.
Oh tu, sigle xx, que dcvallas d la terra entre'l
brugit dels combats! Sostenlos perla llibertat
dels pobles oprimits, per la redempció de Iota
mena d'esclaus, per la igualtat de tots els homes: may en favor de la servitut ni de la tiranía!
Pera'l bé, jamay deus refugirlos; pera l mal, ni
deus acceptaries ni deixar d'abatre al qui l'apoyi ó'l fomenti. Blanda la espellifada bandera
que't deixa'l sigle que fineix, pórtala d tots els
confins de la terra, aplega entorn seu :i la avuy
esgarriada humanitat y acóstala al cumpliment
de sos destins. Fes dels homes, homes; homes
de inflexible voluntat, de cor ferm y d'enteniment sd, que cultivin la ciencia y sols per la llibertat desenveynin sas espasas. i'er l'amor has
d'unirlos.
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