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QUELCOM S O B R E ' L S S E N T I T S
I
La educació dels sentits, tan absolutament
descuydada en totas las nacions, y especialment en la nostra, es la que deuria cridar
més l'atenció als que's preocupan del cultiu
de la inteligencia y del comenament del home-infant, pera ferio arribar sá y fort à ser
útil à si mateix y à la societat de que forma
part. En l'actualitat no succeheix aixis. S'educa al home ab un desconeixement complert
de quina cosa es un home; desconeixement
fatal ó fet aposta; se recorda, al trobarse devant per devant d'un sér humà, el mil voltas
repetit adjectiu de superior que se l i aplica.
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y sens altres antecedents, ni altra preocupació (ja es ella suñeient), se procedeix á descubrirli lo que s'ha donat en dirne civilisació,
bruscament, sense pudor, ab un grapeig brutal de la inteligencia que fa basarda y que
no reporta altras conseqQencias que, ó l ' a tontament, ó l'absorció completament falsa
de tot aquest paisatje que se l i presenta á
n'ell, cego nat que ha guanyat la vista obrintli la finestra bruscament.
El raciocini seguit, donat el punt de partida, no pot ser més llógich: se tracta de comunicar las ideas à un home, y'l procediment
es ben senzill: comunicàntlashi. Pero'l punt
de partida entranya una falsetat essencial, y
la tal es: que no per trobarse un devant d'un
ser que té la forma d'home, se pot dir que's
contempli un Home.
Un home es un sér animat, compost d'órgans relacionats entre si pera'l seu degut funcionament. Desde'I moment que un ó varios
d'aquests òrgans té defecte de constitució ó
està relacionat indegudament, el sér que té
la figura d'home pertany à una classe inferior, á una casta més baixa, no moral ni de
naixement, sinó zoològicament considerada.
Clar está que, tant més essencials pera'l funcionament serán els òrgans defectuosos, tant
més será de notar la pertenencia á una especie i n f i a ; tant més indiferents serán, tant
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més la vida cumplirá ! seu degut curs. Y com
siga que la especificació, el S a p i e n s de L i n neo, radica en el cap, la deguda organisació
d'aquest y dels òrgans que al seu funcionament están dedicats es lo que constituheix lo
essencial, y tant més s'allunyan d'aquesta
economia, tant més cauhen en l'accidentalitat els altres òrgans, y per lo tant menos
contribuheixen á caracierisar al sér.
Al trobarnos devant d'un infant, ens trobém devant d'un sér que té la forma d'Home,
peró que no ho es. Es un animal quina relacionalitat d'òrgans lo fa apte pera la vida, pero quina constitució débil, vasta, y sense pulir d'aqueixos òrgans, el diferencia clarament del tipo perfecte. Fer certas teorías, fins
lo que té de més animal, l'instint, es perniciós y ab tendencias perjudicials al individuu
y ' á l a societat ( i ) . Es el ferro sortit de l a m i na, que pot arribar á formar una maquina,
però avans es precis irevallarlo. Y d'aqui l'error. Com siga que'l ferro se'ns presenta en
son origen en altra forma visible de la qu'es
necessària pera la constitució de lo que pietenguém, clarament se fa indispensable la elaboració. No passa aixis ab l'home, que ja de
sobte se'ns presenta ab la íorma perfecta y ab
apariencias d'apte pera funcionar; y d'aqui
que's fassi cas omís de la elaboració y 's passi,
ràpidament a lo que, usant un terme mecánich, podria dírse l'encaix.
Preném, donchs, un sér humà que no ha
estat en contacte ab el món; siga acabat de
nàixer, siga havent viscut lo que compti d'existencia en las tenebras d'un pou, sense cap
recort de la vida exterior, ni de la llum, ni
del soroll, ni de cap altra sensació absolutament (a), y'ns trobarém fent cas omis de lo
que constituheix ò ha de constituhir la vida
purament animal, ab un sér possehint un cap
constituhit pera pensar, caixa del sensorium
primer de Gallen, y uns quants òrgans destinats á coadjuvar a la funció d'aquell, posantlo en comunicació ab el món exterior pera la

Vegis U escola antropológica italiana.
(2) Si b é en aquest según cas podria objectarse
que trobaríam al sér humà ab alguna preocupació. N o
obsiam, sí per medi de mecanismes adequats se l i ajudés els acompliment» dels fins materials, el sér ho trobaria tol tan natural, que no's demanaria'l per qué de
res,com no's demanin las plantas el per que de las rosadas, 111 dels íems que xuclao sas arrels.

recepció, y pera la emisió després de la elaboració de lo rebut.
En aquesta potencialitat està tancat el destí del sér. En lixarse primer en un ó en els
altres del grupo, está là veritat ò l'erro del
cultiu. Equivocadament s'acudeix primer al
cervell;es lo que primer se tracta de comenar,
y's malgastan forsas, y ' l cataclisme es evident: la peitorbació. Desatesos els óigans
destinats á coadjuvar (donchs no solzament
se postergan, sinó que's desatenen), y existint ells incults y en estat inferior, tot quant
arriba al sensorium primer^ á la inteligencia,
(entenguis cl totj, si quelcòm hi arriba, es
atrofiat, capgirat, fals. S'ha volgut adobar ab
cals un terreno que no necessitava res més,
y s'ha fet passar la cals per grans dipòsits de
lòsfor, del que s'ha impiegnat.
Deya Theophastre que'l fet de sentir no
depèn dels canals intermediaris que transmeten la sensació, sinó de la constitució y del
temperament del subjecte. Aquesta idea que's
professa sobtadament avuy en dia,es unerror
per exclussiò, donchs s'excluheixen els òrgans intermediaris, se'ls fa cosa apart, sent
aixís que no son altra cosa que'l sistema nirviós, quina constitució y temperament califican y son calificáis pel tot subjecte.
Apart d'això, á lo que's tendeix es á la calitat de lo sentit. En la calitat de la sensació
estriba la supériontat, donchs el fenómeno
sensació, en totas sas classes l'experimentan
tots els animals absolutament igual que l'home, y fins las plantas, y potser millor qu'ell
baix el punt de vista del acte; y de lo que's
tracta es de saberho sentir. Y clar está que
si'ls òrgans conductors no están educats, la
funció del sensorium primer será, ó més difícil, ó absolutament falsa.
Comparant al sér humà ab cosas vulgars,
la teoria's veu clarament. Suposém que's
tracta de posar en comunicació una ciutat
(el món exterior) ab un desert (la l à b u l a rasa
del sér inconscient), per medi d'una vía férrea (els sentits). Encarregat d'aquesta tasca
l'home més ignorant, al que se l i aconselli
comensar per fer la estació del desert, riurá.
A partir de la ciutat se comensará á posar cl
primer metre de via, y un altre y un altre, y
sobre'ls posats hi circularán las vagonetas
que facilitarán el tragí de construcció... y aixis fins qu'arribi la via al desert, ahont, com
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per obra d'encantament, sense cap esfors, al
costat de la estació s'hi farà un poble, primer
dels petits obrers, després dels traficants, y'l
poble's farà vila, y la vila ciutat...
Sembla, lleugerament observat, que'l desert, la tabula r a s a , á vollas respón construhint també; ajudant per propi impuls. Es
una equivocació. Tota acció respón al impuls
primitiu, tota idea emesa per l'home respón
á la rebuda del exterior ab anterioritat y
qu'ell elabora. D'aqui que, si (sens esperar
à que la via hi arribi) s'hi fan arribar al desert materials per altres indrets, es segur,
segurissim, que'l trontoll dels mals camins
haurà malmès els ferros, y la via comensada
á l'altra banda instintivament, será torta,
mal encaixada, inútil, y fara llàstima, y lo
qu'es pitjor, desgracias si s'aprofita. Y si
atravessa una montanya, serán dos y no un
els túnels que's fassin, donchs els comptes
d'un cantó serán mal presos.
Se fa precis, donchs, avans que tot, estudiar els camins que'ns han de fer arribar al
sensorium comú que preteném comenar, y
aplanarlos, netejaries de brossa, pulirlos y
salvar els esculls que'ns ofereixin bruscament.
Perqué la noció de las cosas, no son las cosas
solzament que'ns la donan, lillas no fan més
que remoure. El caràcter subjectiu, lo que ha
de constituhir la Idea, finalitat de las funcions humanas, el fa y'l dona la elaboració
de, com ho indica la paraula, el subjecte. Lo
que afirmavan Leucipo y Demócrit al observar que una mateixa cosa per uns es freda y
per altres calenta, y que á lo millor la cosa
potser no es ni lo un, ni lo altre. D'aqui que,
elaborant els camins que han de conduhir la
impresió, l'apreciació s'acostarà més à la
Veritat y la Idea serà més certa.
Els sentits, armonía imponderable en el
sér humà, deuhen atraure totas nostras atencions si preteném fer del home un Home. Se
tracta d'un sér animal al que's pretén ferli
pujar un grau, qu'es en lo que consisteix ó
hauria de consistir, la verdadera evolució c i vilisadora. Y no's pretengui oposarhi la eterna valia de prejudicis tílosófichs y teológichs, alarmats al veure en presencia de lo
que s'anomena esperit, la materia tal com se
presenta. L'honrat pagès que'ns proveheix
de blat no'n vol saber res de las forsas qn'empenyen enlayre a las plantas, peró adoba la
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terra y cuyda'ls brins que brotan. Perquè
aixó es lo que li es útil. Y á la f i , ¿qué se'n
treu de preocuparse d'aquellas forsas desconegudas, si no s'ha de saber fer lo qu'ellas?.
Va dirho Sócrates:
No es suficient saber per saber: es precis
saber pera fes; es precis saber fer. Saber cóm
se produheixen la pluja y'l bon temps, sense
saberlos fer, la bella ciencial
Per aixó, estant á .nostra mà'l refinament
de lo que la Naturalesa'ns dona, á n'aixó'ns
hem d'atendre. En posessió dels sentits,' siguemne avars, comptém que son cosa nostra; no fem engrandir sólzament nostres
camps y nostres bens: engrandimnos nosaltres mateixos també. Y atenguis à que no es
poca la tasca que requereixen els senjits per
sa importancia, no solzament unitàriament,
sinó principalment en sa vida de relació entre sí. Importancia de relació qu'es la que
probaré de demostrar pròximament.
F. PUJULX Y VALLÉS.
P a r í s , cap del a n y i g o i .

NOTAS D'ART
Tan fàcil qu'es dir no s é , y tant que'ns
costa de dirho! Devegadas passém anys sentint parlar d'una cosa, y fins parlantne nosaltres mateixos, y segurament que'ns seria
molt difícil analisarla aquella cosa, ó donarne una explicació.
Aixó es lo que á mi m'està passant ab el
modernisme. En sento parlar á tothóm y
per tot arreu. Fins algunas vegadas anant pel
carrer me motejan de modernista, lo que no
havia íet ningú quan jo era més jove y duya'ls cabells molt més llarchs qu'ara; proba
segura de que's tracta d'una epidemia nova,
y fins crech que inherent y casi exclussiva
de Barcelona. Tols els que's prenguin la molestia de llegir aquestas ratllas no'm negaran
que,d'alguns anys ensa, no sentim parlar més
que de modernisme, y sembla que pera estar
bé una cosa ha d'ésser modernista. Jo, la
veritat, si aquesta plaga no s'hagués ficat
dins del meu art, segurament no diria res;
peró desde'l moment que'ns ha invadit el
ram de la pintura y s'ha fet un mal tan general, voldria saber qué es y lo que significa,
y..i la veritat sigui dita: no ho sé. (Els h i
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agrahiria que no'n parlessin á ningú de la
meva ignorancia).
Haig d'ésser franch: de suposicions si, n he
fet tantas com vulguin; desitj d'estudiarlo no
me'n ha faltat; peró lo qu'es treuren res en
concret, ni'ls mils. A mi no'm cab al cap que
l'art pugui tornarse vell, desde Job à Sant
Joan, Fidias, Leonardo, Shakespeare, Calderón, Velázquez, y altres y altres que podria
anar anomenant y no ho faré. Totas las obras
d'aquests senyors son encara joves, y'm penso qu'ho serán mentres se'n conservi rastre.
Y donchs, mat es modernisme? Després
d'estudiar'molt temps aquest problema, si bé
com dich avans no he descubert la veritat, la
meva pobre inteligencia s'ha anat aclarint
poch a poquet. Quan jo era jove/m figurava
que l'artista portava ja á dins d'ell mateix
quelcom de lo que més lart havia de conslituhir la seva personalitat. Tot artista ha d'ésser de la seva época; algunas voltas la surpassa, peró sempre's coneix l'ambient que
l'ha rodejat. Jo, pobre de mi,'m creya que
l'art sortia espontàniament, que l'artista, des
prés d'estudiar y donar á la seva obra personalitat, aqueixa cosa que distingeix á un
mestre del altre; jo'm creya, donchs, en la
meva ignocencia, que'l qu'havia conseguit
aixó ja tenia feta alguna cosa, y per aquesta
rahó detestava totas las escolas de Bellas
Arts y totas las cnsenyansas oficials, d'ahont
els deixebles surten ensenyats y. fets ab el
mateix patró. Peró, per altra part, me deya:
«Els que tinguin talent ja se n sortirán. En
épocas en que no hi ha hagut escolas oficials, també hi han hagut grans artistas.»
Aixis pensava jo en aquells ditxosos temps.
Donchs, si: vaigcomensar á estudiar el modernisme, creyent qu'aixó seria la complerta
independencia. Fora trabas, fora escolas;
oblidar tot lo que s'ha fet fins ara; crear
qaeicóm de nou!... Peró a mi si que m'ha
sortit el tret per la culata; perque'l modernisme, segons las mevas rebuscas, es tot al
revés de lo que jo'm pensava. Y si no, vagin
seguintme.
En Casas y en Rusiñol varen comensar, fa
alguns anys, ab tots aquells patis clars y
plens de llum. Al principi tothóm se'n reya. y
aixó que n'hi havia qu'estavan molt bé; peró
tot plegat era imitació de la pintura qu'en
aquella época era moda a Paris. Llum, to-

thóm escampava llum. Després d'aquella
temporada lluminosa, va venirne un'altra de
fosquedat y de bitüm. En Rusiñol ens va
portar aquellas donas magras, histéricas ó
tísicas, mitj á las foscas. L'artista anava seguint la evolució; ja s'hi sentia Whistler; y
tot aixó acompanyat d'articles d'en Casellas,
que aixis va ferse c r i t i c h . Naturalment qu'havia de succehir lo qu'ara está passant: alguns joves van veure'l truch, y sense tenir cl
talent dels primers, varen comensar aqueixa
serie de parodias que casi han degenerat en
copias.
Yaqui tenim, per exemple, al pobre No-,
nell fent imitacions del G i l B l a s , ab el convenciment de qu'es un geni gracias á las ala
bansas d'en Jordà. Deu patir aquell xicot
veyentse rebutjat de tot arréu ahont fan exposicions serias; un talent com ell deu exasperarse de no ésser comprés ni dels jurats ni
dels burgesos. Consólat, insigne Nonell: el
gran Millet y molts d'altres tampoch varen
ésser compresos en el seu temps. Es una
desgracia tenir massa talent, peró en aixó no
s'hi pot fer res. Un naix com naix: qui carbassa, qui carbassó. Encara recordo ab gust
la exposició Nonell que vaig veure a Paris,
y que segurament may oblidaré.
Jo vivia à Neuilly, y un dia, que m'escassejavan las ganas de trevallar, vaig anarmen á
Paris pera visitar á un amich meu, l'Añés,
que té un despatx á la R u é R o y a l e ; troban»lo per casualitat que ¿ortia ab la intenció de
visitar la exposició Nonell. Va dirme si'l vo
lia acompanyar. Ja ho crechl Cap als boulevards falta gent!
Ens vàrem ficar en una d'aquellas travessias que hi há devant del C r è d i t L y o n n a i s ,
vàrem buscar l'establiment ahont hi havia la
exposició, sentnos molt dificil trobar aquesta,
per la rahó de qu'en la mateixa botiga hi havia un'altra exposició, per cert d'un artista de
molt talent. Com que no veyam cap quadro
del nostre compatrici, vàrem preguntar á un
senyor que segurament era l'amo y que'ns
va dir qu'haviam de pujar al entressol. A
prechs nostres va ensenyarnos el cami de
molt mala gana, y una vegada á dalt, ens
vàrem trobar en una especie de recibidor
molt fosch; després de travessar un quarto
ab dos llits desfets, y dugas ó tres salas molt
desmanteladas,

arribarem

al

santuan:

un

JOVENTUT

77

quanet d'uns dos metres y mitj que rebia la
llum per una finestreta trista. Las parets estavan decoradas per aquellas maravellas d'en
Nonell que son l'admiració d'en Jordà y d'en
Casellas. Alli s'estavan, com si ¡ugessin à fer
exposició, alguns d'aquells dibuixos qu'aqui
passan per modernistas. Uns semblavan imitació de paper d'estrassa; altres ostentavan
uns espurnats per l'istil dels que fan els pintors de parets á las arcobas, talment com d i buixos picats per las moscas. Es veya que la
primera qualitat ó condició d'aquells dibuixos era que semblessin vells; més que dibuixos, semblavan mostras de papers de passadas centurias.

Aqueix modernisme que fa alguns anys
volen fernos empassar y que no es altra cosa
que mala imitació, ó imitacions, d'algunas
personalitats del extranger, trobo jo que no
fa cap mal à l'art. Ben al contrari: si algún
mal fa, es á n'els. mateixos que à tais extravagancias se dedican, que passan la vida
trobant dolent tot lo que fan els altres, rabiant y desesperantse d'ésser incompresos.
. Lo més extrany es que no escarmentin;
que ab tot y no tenir may cap acceptació sas
obras, no dubtin may del seu talent, ni pensin alguna vegada:—«Potser soch jo qui s'equivoca!...—Peró ca! Si tinguessin aquest

El meu amich y jo'ns ho miravam enfabats, com si'ns miréssim un trevall fel per
medi de la quimica.—«Quina llàstima—'m
deya l'Añés—qu'alguns d'aquests dibuixos
no hagin sigut exposats al Saló! Alli tothóm
els veuria; els artistas s'haurian extassiat al
contemplarlos! Llàstima que'ls jurats siguin
tan bestias, perquè fins me penso qu'alguna
d'aquestas obras ha sigut refusada á la exposició! Si, creguim: están massa bé pera figurar en aquell femer que se'n diu Saló! Y
pensar que tot aquest bé de Deu no serà
apreciat com se mereixi...»—Y'l pobre home
s'anava exclamant; y avuy encara no sé si ho
deya de debó ó per fer brometa.

Aqueix producte especial de las darrerias
del sigle dinóu, importat de Montmartre, comensa á passar de moda y no trigarà gayre
á desapareixe. Potser algún pintor d'historia
dels més mansos que hi haurà en els temps
veniders en farà un quadro, representant als
modernistas d'ara al entorn d'una taula de
cerveseria, donchs generalment es alli ahonl
acordan que no hi hà ningú més qu'ells, y
que tots els altres son uns neulas.

sentit, ja no serian ells.

Alabat siga Nostre Senyor, que al menys
ha permès que, à pesar de las nostras grans
desgracias, ens quedi aqueix grapat de genis
pera regenerar la nostra terra!
JOAN BRULL.

IMPRESIÓ C)
Quan el sol ja daura l'alta serralada
y'ls cloquers escampan lo seny del mati,
la mossa espigada que'ls garrins talaya
va cantant joyosa fent el meu camí.
Canta, y sa veu fresca, tota regalada,
sembla pariona del vell rossinyol;
canta amorosida la cansó sagrada,
l'if Deu m'encomano ple de raigs de sol.
L a mossa espigada de faldilla curta,
quan de mi s'adona tota s'enrogeix.
— Deu te do bon dia, pagesa xamosa;
la serena pura ton rostre embelleix. —
Fa mitja rialla, y abaixant la testa
que'ls cabells encerclan, diu ab dolsa veu:
— Home, lo bon home, bon camí y bon'hora. Els garrins bruelan y'l nou dia creix;
creix y s'esbadía tot ple d'esperansas,

tot ple d'esperansas pels que caminem
cercant de Natura las joyas preuhadas
els ideals nobles, de color de cel.

L o bordegás d'en Xarriol
no fa pas poch que tabernejal
Si taberneja en Xarriol
tota la colpa no es pas seva,
qu'es del bergant del hostaler
y la barjaula d'hostalera.
L'un els aclama ab el bon vi,
l'altre ab cansons de bo'ls engresca
y ab el seu riure de merlot,
per cassá aucells bona crenhera.
Si taberneja en Xarriol
tota la culpa no es pas seva.

(•) Aquestas dugas notas son d d llibre de venos
l'enUIjols de Guillería que s'està imprimiat. L'anlor las
"fereix com á mostra als lectors de JovBSTlÍT.

ANTÓN BUSQUETS V PUNSET.
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UN RODIN Á B A R C E L O N A
Els aficionats al Art que no van anar á Paris per la Exposició universal, tenen ara la
ocasió de veuren una engruna. Peró quina
engruna! /Vacía menos que un bust de Falguiére, fet pel mestre entre'ls mestres, pel
gran August Rodin.
La casa Masrieray Campins l'ha fos á cera perduda, y'l tò exposat al local d'exposició del Circuí Artistich.
Es un honor per Barcelona tenir una fundició que's puga encarregar de tan importants trevalls.
Recomaném als nostres lectors vagin á
veure aquesta obra sortida de las mana del
més discutit dels esculptors moderns. Son geni es el més atrevit, es el que dará'l sagell a
nostre temps, y si del sigle passat poden els
músichs dirne'l sigle de Wagner, no hi hà
cap dubte que'ls esculptors ne podran dir el
sigle de Rodin. La seva talla es pariona de
la de Miquel Angel; ell ha fet tremolar la pedra al impuls deia seva emoció. La vida, la
exaltada vida passional anima las sevaà
obras. Serán vivas sempre, donchs apar que
tingan sistema nirviosyque torrents de sanch
corrin per sas venas.
En el bust del seu company Falguiére hi
ha posat tot el seu sentiment de la vida, fins
al punt de que, al poch rato de mirarlo, sembla que s'animi y que vagi á parlar. Es al
mateix temps una maravella de parescut y un
prodigi de construcció, ab lo que desmenteix
gràficament lo dit pel senyor Clarassó en el
número 29 de JOVENTUT.
No crech que's penedeixi ningú d'anarlo á
veure.
SBBASTIÀ JLNYENT.

T E A T R E ' LÍRIC CATALÀ "W
CORS JOVBS.—LA REYNA DEL COR.

Lluny de modificarse nostra primera i m presió, s'ha anat afirmant en las successivas
representacions donadas al Tivoli.
C o l o m e t a la g i t a n a ab sas grosserias, y L e s
caramelles ab sa insubstanCialitat, han desaparegut dels cartells sense deixar més rastre que una llissó ben merescuda per la d i recció del (iTeatre Liric Català». Llissó que
no ha servil de res..puig la necessitat de no
desencoratjar al públich benèvol ha obligat

à la empresa à posar en escena, depressa y
corrents, obras novas, procurant esborrar la
primera impresió , afegint aixis als disba
rals comesos la barbaritat d'estrenar sense
ensaigs suficients. Y tants que'n necessitartan d'cnsaigs els actors del Tivoli! Primerament per'apendre en ells els respectius pa
pers, ja que no ho fan à casa seva. Fan angunia al espectador aquellas miradas esferehidas que de tant en tant llcnsan al apuntador
y al director d'orquesta, y aquells silencis
sobtats que trencan el diálech, à voltas per
no saber qui es el qu'ha de repetir lo que
de dessota apuntan. En segón lloch, deixant
apart el corretgir vicis de dicció y d'actituts
y gesto (lo qu'en aquells actors seria dificilissim), la falta d'ensaigs es causa de la indecisió ab que's mouhen, entran y surten, notantse especiament en escenas de conjunt, en
que cada hú fa lo que sab, y lo que saben es
ben poch. Per exemple, en L a reyna del cor,
quan després de l'arribada dels tres toms un
dels carreters explica á dos ó tres que no hi
eran, totas aquellas irreverencias del matxo
envers el senyor rector, irreverencias d'una
tonteria exemplar, tothóm s'està callat y
quiet, lo que resulta impropi, puig pera ser
verament tipich el quadro ha de presentarse
moll mogut y té d'esclalarhi la vida.
El « Teatre Liric Català ))'ns fa l'efecte
d'una fragata que, perduda la brúxula y perduda l'arboladura.'s deixa portar pels vents
més oposats á son rumbo, sense que la má
enérgica d'un pilot expert empunyi'l timó
encara intacte, tractant de fer arribada forsosa al primer pon que's presenti. Sembla
que'l temporal els hagi esverat, y'ls desatinos se succeheixen. Ara per ara, las ayguas
en que navegan son ayguas mansas, peró'ls
vents favorables poden de prompte tornarse
tempestuosos, y ' l remolí J e l cicló pot també
fer anar en orris per sempre la pretensiosa
nau tan mal enquadernada.
Y no es que tot lo que'ns han donat al Tivoli sigui dolent. Deixant apart l'obra d'en Rusiñol, vera joya del Teatre Català, C o r s joves.
que s'estrenà'l dia 15, es una obreta senti
da en que l'autor dona probas de bon gust y
cultura literaria. En Joseph M.* Jordà, sense
presentar un argument nou, ens apunta, tal
volta ab no suficient intensitat, un conflicic
de passions y sentiments molt humans; y la
espontaneïtat y delicadesa ab que tracta dc
conmourens ens fan perdonar petits defectes
de construcció escénica y certas ingcnuitaiben disculpables en un género lleuger y poch
trascendental. El llenguatje es cuit, el diálech fàcil, y'ls versos, pera la música, sentits
En fi. Cors j o v e s , ben representat, no faria
cap tort al flamant Teatre.
En cambi, com la d'en Vilanova, l'última
de l'Iglesias li fa, y ben gros. L a r e y n a del
cor se titula, y més valdria que's titulés la
reyna del estable, tant y tant ens el recordan
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cl carreter estrafalari qu'ha d'ésser rey d'aneixent en aquest últim una brillantés no
quella reyna, y'ls seus dignes companys de gavre fàcil de lograr en un principiant.
comedia Perquè en realitat es una verdadeEn cambi. 'ns complàu moltissim poder
ra comedia en cl mal sentit de la paraula la alabarli com se mereix la hermosa cansó de
que representan tots aquells tipos extrava- soprano d'aquesta obra. Es una melodia degants. Barreja monstruosa de realisme bru- licada y sentida, que hasapigut en Gay vestal y sentimentalisme romántich, son ener- tiria ab un ropaje sobri y distingit. Y més ens
vadors y carrinclons. Aixis en Tralla, el
hauria complagut interpretada per la espocarreter práctich que fins el dia de Sant A n - sa del autor (que dona tan excelent dicció à
toni trevalla, y qu'etgega cada lerno que fa
las cansons de la terra), en la seguritat de
fredat, tira floretas à la seva aymada, fa que l'efecte hauria sigut millor encara.
imatjes poéticas apropósit dels guarniments
Y en el género de la cansó que'ns ocupa
dels matxos, y pera comble tracta de conven- es precisament ahont creyém qu'ha de loce á la reyna explicantli que si's casa ab ell grar en Gay els èxits més espontanis y veriserá madrastra; perqué en Tralla té una filia. tables.
S'ha de confessar qu'en Tralla es un carreEns permetrà l'estimat mestre Morera que
ter que la sab molt llarga; més llarga que li diguém lo poch que va satisfernos ab sa
nosaltres. ¿Y la reyna? Encara es un tipo més , nova obra L a r e y n a d e l cor. De las tres obras
estrafalari. Després d'haver confessat que si, que'ns ha donat, es aquesta la més pobre,
que l'estima molt á n'en Tralla, s'empenya arribant casi à la categoria de Yebntjablc.
en ferse pregar, y al Ti d'una llarga escena perquè en ella no hi trobém ni espontaneïtat
en que ais ditirambos d'ell responen las ton- en el fondo, ni serietat en la forma artística,
terías d'ella, la molt pillastre contesta al ar- si es que d'artístich pot calificarse aquest
gument decissiu, alió d'ésser madrastra, ab trevall.
Vego nnn sum d i g t a t » del Evangeli. Tots els
En Morera no devia acceptar
reyna del
demés tipos son tallats pel mateix patró. Sols
un contacte presentan ab la realitat: las fra- cor. perque'l llibre no es musical, Y proba
ses fetas del llenguatie de carreter, que pro- d'aixó es que no hi hà un número de música
diga l'autor ab insistencia desesperant, sense que tingui res que veure ab ella: ni las canque'l xiste surti espontani ni las situacions sons, ni'l dúo, ni'l ball de p a t a c a d a . Tot
es postis, tot hi està enganxat ab agulletas,
cómicas apareguin may.
v aquestas pessas trayentlas d'aquí y posantEn resum: si I ^ s caramelles va ser

una

las, per exemple, en

L e s caramelles, 6 en

equivocació. L a r e y n a d e l c o r es una ensope- qualsevol altra obra, farian el mateix paper.
gada molt perillosa per l'autor, perquè marLas dugas cansons de tiple, en particular la
ca una ben definida tendencia envers aquell
segona, son lomehysdolent, peró ademés del
género estantis y groller qu'ha pervertit al
defecte que acabém d'exposar, tenen el de la
públich de Romea v que fa las delicias dels
monotonia y'l d'ésser la eterna repetició del "
abonats al g é n e r o c h i c o ; perillós pel públich,
mateix tema. Un mestre de la pràctica y haquin paladar s'estraga poch á poch ab sem- bilitat d'en Morera pot ab tal sistema anar
blants esperpentos, y sobre tot, perillosis- . fent cansons populars fins al dia del judici.
sim pel «Teatre Liric Català», que tendiUn número d'aquests en un'obra requereix
rà fatalment á acanallarse donant gust á
que vingui més justificat, y ademés no abun'aquell.
sarne ab la repetició en el número següent.
Si aixó succeheix, com molt ens temém,
El dúo està per sota encara de lo anterior.
tindrém un genero chico català, peró tant
Ens va semblar fet ab motilo, à tall de Chamés migrat v tant més ridícul, quant els au- pí. molt buyt d'idea, peró disfressat trassutors de nostra terra están faltats d'aquella
dament ab orquestació d'efecte. Y en aquest
especial agudesa y espontaneilat de xiste,
efecte no hi hà la senzillesa y espontaneïtat
que fa que á voltas puguin perdonarse al aü- oue tant dcsitjém (v que tant aplaudirem en
téntich certs defectes, en gracia á aquestas
l'obra d'en Rusiñol), sipó que, pel contrari,
qualitats que'ls castellans en grau superlatiu se l i veu la trampa.
possehcixen.
Peró més s'hi veu encara en el número final. Aquell vals d'envelat colocat, ab ben poEMILI TINTORER.
ca serietat artística, en el lloch més important sense venirhi à tom, y fent d'ell la pessa capdal pera engrescar al públich manso
de la galeria, es una de las equivocacions més
El mestre Gay s'ha donat á coneixe en el grossas del mestre Morera.
teatre ab la música de la opereta C o r s joves.
Ens diu un inteligent en un diari, que
Es menester, com deyam en l'anterior cróni- dita pessa s'escamparà'l vinent estiu per
ca, tenir en compte las extraordinarias difi- totas las festas majors de Catalunva. Prou!
cultats de tots els primers passos, y per aixó
Si aquests han d'ésser els resultats del «Teano'ns detindrém à censurar els dçfectes tre Líric Català», no'n parlém niés.
del ball de dimonis y del preludi, tot y recoJ P-
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Ibáneel uní» (3reteL
E L POEMA
Mesos enrera, quan sortiam del Teatre de
l'Opera Cómica de Paris, fruhint encara la
delicada emoció estética que produheix la
hermosissima rondalla musical del Humperdinck, convinguerem ab l'amich Pena parlar
als lectors de JOVENTUT d'aquesta composició notable en tants sentits. No ho haviam
fet y ja no pensavam ferho, .peró l'amich
Pena m'ha demanat el cumpliment de la
promesa, à fi de alleugerir un xich l'extraordinari trevall qu'aquests dias dona á nostre company la crónica musical barcelonina.
L'Antoni Ribera fou qui, fa ja més de quatre anys, va descubrir a\s aficionats de nostra
ciutat aqueixa obreta que s'ha passejat triomfalment per tota Europa y que dintre pochs
dias s'oferirà al públich del Liceu.
En Ribera, que creya que, pera desenrotllar la cultura musical d'un poble, cal formar
bons deixebles ans que improvisar mestres,
s'havia proposat, y en part ho havia conseguí!, reunir un grupo de cantants als qui,
mentres els curava dels vicis de Conservatori, els ensenyava cóm devian cantar, féntloshi
compendre lo que cantavan, convencentlos
de que'l cantant no ha d'ésser un instrument
qu'ab més ó menos trassa repeteixi una me• lodia, sinó un veritable artista qu'entengui
l'ànima que l'autor ha donat á l'obra.
Ell creya que calia comensar, si per exemple's tractava de Wagner, explicant al deixeble lo que representa l'obra d'aquell colós,
mostranlli la bellesa del poema dramàtich
essencialment unit ab el lirich, completantse
mútuament. Ab l'ajuda d'en Maragall havia
traduhit varios trossos en català, rigurosament adaptats á la música, puig pera que la
interpretació y la comprensió fossin perfectas
calia que l'artista y ' l públich els sentissin
en sa propia llengua.
Preveyent las grans dificultats y obstacles
que's presentavan, resolgué de moment, y
com ensaig y preparació, donar á coneixc
l'obra del Humperdinck. Ab constancia y
fervor trià varios artistas joves, als qui ensenyà la partitura valentse de la fidel traducció catalana que feren en Maragall y ell. En
alguns concerts donà à coneixe'l magnifich
preludi, que fou molt aplaudit, /íns en el
Liceu. Tot ja estava á punt; l'autor entussiasmat,els hi donava tota mena de facilitats;
en Gual tenia preparat y estudiat lo referent
à la mise en s c è n e ; sols faltava l'empressari,
y també's trobà al últim; peró com que no s
tractava d'un melodrama ab descarrilaments

y altras desgracias, ni d'una m a g i a ab cascadas d ' a y g u a n a t u r a l , aquell senyor no volgué
acceptar las condicions imposadas, es à dir,
que's presentés l'obra com se devia, y en Ribera preferí plegar. Ell tenia rahó, y també'n tenia l'empressari: sense gastar tant podia donar Ï A ' d a , qu'es u n ó p e r a ab balls, y
marxas, y trompetas llargarudas...
Potser ara en Ribera, que ha sigut aplaudit y considerat à Alemanya, especialment à
Bayreuth ahont resideix, seria més escoltat;
¿peró en aquells temps?... Cal ¿Qui era en
Ribera? Un xicot que tornava d'Alemanya
d'apendre, que no trobava bo res de lo d'aqui, que perdia'l temps estudiant sempre, en
comptes d'escriure valsos y mazurcas pera
revistas d ' e x p o r t a c i ó , vy que ni tan sols havia
armonisat cap cansó popular... Havía'd'ésser
un neula per forsa. No era de cap d'aqueixos
grupos d'alabansa y reventada mutua,ni tampoch (y aixó qu'es un catalanista dels més
convensuts) se volía agarrar al catalanisme
pera enfilarse, fentse declarar institució nacional. Valia més que se n'anés. No feya per
casa.
No obstant, fora molt injust qu'ara no li
dediquéssim un recort. Quan ell s'enteri
que'l públich barceloní ha escoltat, en llengua que no pot comprende bé, aquella obra
qu'ell volía oferirli tal com se mereix, potser
endolcirà la seva recansa al saber que som
molts els que pensém que'l seu trevall no
haurà sigut perdut.
Y ara parlém de la encisadora rondalla
que va escriure la senyora Adelaida Wette,
germana del compositor, ab el titul de H à n sel u n d Gretel (En Janet y la Guideta) treta
(si no m'equivoco) d'un qüento dels germans
Grimm; y pera que no s'extranyin aquells
senyors que no concebeixen més distinció en
las obras musicals escénicas que la que's
fixa en la cantitat de música de la partitura,
de que donguém tanta importancia a lo
qu'ells en dirían el libreto, ens permetrém
copiar lo que'l traductor francés, el célebre
Catulle Mendés, escriu en la primera pàgina
de la edició de París, escusantse de las faltas
de la traducció, que per cert es ben poch
fidel.
((Quoi que je sache assez bien l'ailemand,
(d'ailleurs j a i plus d'une fois consulté une
versión littérale que madame Haek, avec une
trés aimable obligeance, avait m i s e à m a d i s positíon), voici une fort piòtre traduction du
joli Conte d'Adelaide Wette. Je n'épronve
aucune gène à faire cet aveu. La vérité, c'esi
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qu'il ne saurait exister aucune bonne translation d'un poéme allemand en un poème
français, suriout Si celui-ci doit s'adapter à
la notation musicale. Fallait-il donc laisser
inconnus de notre públic les chefs-d ceuvres
du théatre musical en Allemagne^ non cerles; et des écrivains se sont dívoués à une
besogne pónible et sans gloire, qui ne pouvait avoir d'achóvement satisfaisant. Pour ce
qui est du U à m s e l el G r e l e l , je ne vous prie
pas d'excuser les fautes de la traduction,
elles sont trop nombreuses, mais pardonnez
à celúi qui les a commises pour votre plaisir.»
La traducció catalana es extraordinàriament fidel, perfectament adaptada a la música, y no mancada de condicions literarias.
Las melodías del Huipperdinck tenen molt
sovint l'ayre de las cansons populars de nostra terra, y ab las paraules catalanas haurian
segurament produhit á nostre públich una
.moció fondissima.
L'argument es senzill y delicat.
En l'interiord'una cabanya,dos germanets,
ella fen mitja y ell escombras de mala gana,
perquè ja fa dias que la fam els atormenta,
.¡emegan y anyoran els temps que saborejaan las sospiradas lleminaduras. Mentres
-altan y bailan pera esbargir la tristesa, els
sorprèn la mare, malhumorada també per la
miseria, qui al reptarlos fa caure d'una revolada un tupi ple de llet qu'era'l trist sopar
d'aquell vespre, y'ls envía furiosa al bosch á
cercar maduixas.
Arriba'l marit, qu'ha fet bon negoci al
mercat com ho indica la seva alegria, puig ha
regat sa bona sort ab repetits tragos.
—Quan més gran es nostre dol.
Deu del cel ens d o l consol.—

diu ell á sa muller, y li mostra una cistella plena de viandas y altres presents que li
porta de fira. En mitj de l'alegría's recordan
de la maynada y corren al bosch, perquè la
nit s'acosta y podrían caure á las grapas de
la bruixota esdentegada, que's nodreix solzaraent de la tendra carn dels nins.
El segón acte passa al bosch, y aqui cal recordar la magnífica decoració de l'Opera C ó mique. No pot donarse major-realitat ni bellesa: el bosch d'abets majestuós, la desigualtat del terreno que permet un joch escénich
prodigiós, y ' l fons d'una poesia exquisida ab
cambiants de llum encertadissims presentant la posta del sol y la vinguda de la nit
qu'ompla la selva de boyras espessas...
Jugant y saltant..els germanets no s'adonan de que arriba la fosca; han perdut el camí y deuhen passar la nit al bosch ple de
fantásticas llumenetas y de remors misteriosas;maravellosameni expressadas per la musica. El Gnom de l'Arena ía aclucar els ulls
dels noycts, qu'han resat la seva oració noc-

turna, y de sobte, dalt del cel, apareix un núvol lluminós y's dibuixan els perfils esbelts
de dos àngels de blancas vestiduras; brolla a
sos peus una ideal escala ab grahons de
llum, y àngels y més àngels devallan y poblan la selva vetllant el son dels nins tal com
aquests deyan en sa pregaria.
Bona nit á tot lo món
catorze àngels linch enlorn;
dos al cap que'm besan,
dos als peus que resan,
dos aqui á la dreta,
dos aquí á la esquerra,
altres dos que'm velllan,
altres que'm desvetllan,
dos que'm fan memoria
de Deu y de sa gloria.

Ab aqueix espectacle encisador que no es
possible descriure, acaba'l quadro.
En el següent, el Follet de la Rosada desperta als nins, que's senten corpresos pels
llums y las remors del bosch al despertarse.
De sobte,'s presenta ^ sa vista una casa feta
tota ella de lleminaduras; s'hi acostan guluts,
y cauhen en las urpas de la mala bruixota, de
la qui logran salvarse al fi lirantla al forn
ahont volia rostirlos, y desencantant altras
parellas de nens qu'ella havia embruixat. En
mitj de l'alegria d'un ball infantivol, cn Janet y la Guideta son trobats pels seus pares,
quins els hi diuhen com à moral del qoento:
Pels dolents un cáslich hi há;
mal usar no pot durar. >
Quan més gran es nostre dol.
Deu del cel ens du'l consol.

Potser algú's riurà d'aquesta obra, y la titllarà d'infantil 6 ignocenta. Pitjor per ell. Es
un poema delicadissim, d'una bellesa corprenedora y d'una ingenuïtat atractivola.
Ella'ns transporta á la infantesa y'ns fa sentir de nou aquella suau y fonda emoció, barreja de por y curiositat, que ns causavan las
rondallas que'ns feyan endevinar quelcóm de
misteriós, esgarrifantnos y atrayentnos ensemps: primers pressentiments de la Vida ab
sas esperansas y sos defalliments.
ORIOL MARTI.

LA PARTITURA
Comensa ab un magnifich preludi, ahont
s'hi troban condensats els principals temas
musicals de l'obra. El primer que apareix es
un hermós tema de caràcter religiós, que
descriu la p r e g a r i a dels dos noys per medi
d'una frase musical tan inspirada y deliciosa, qu'ella sola basta per' acreditar à un
compositor. Els corns la inician solemnement, -d'ells passa à la corda y fusta, y s'ex-
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tén després á tota la orquesta, pujant y desenrotllantse ab gran amplilut y elevació,
donantnos una perfecta exposició del tema.
A ell ne segueix un altre d'una frescor y
alegria incomparables, que ve à expressar la
impresió dels encants del bnach al sortir el
sol. Aquost segón tema's destaca en la orquesta oer l'accentuació viva y sonora que
li dona'l cometi ab dicció molt picada, reproduhintse varias vegadas acompanyat de
dibuixos cromátichs en els instruments de
fusta v de corda. Un altre tema que inmediatament apareix, vol simbolisar la impresió
del m a t i , per medi d'una melodia fresca y
deliciosa en els violins, qu'es reproduhida pel
clarinet v la (lauta, v magníficament acompanyada pel metall y'l resto de la corda.
A continuació's presenta'l tema de la deal l i u r a n s a . entonat potentment pels oboes,
QUC caracterisa la gran joya dels noys al quedar deslliurats del poder de la bruixa. Molt
expressivament s'extén per tota la fusta, enllassantse ab el tema anterior ab rica armonisació, d'un gran efect/5. Intercalat en aquest
passatje. apareix el tema que caracterisa la
fu/íi, encomanat als instruments de metall,
mentres la corda reproduheix el tema del
mati.
La combinació dels temas que van exposats constituheix lo restant del preludi. En
els trombons apareix una transformació (en
valors aumentats) del tema de la pregaria, al
que segueix el de la deslliuransa en els oboes,
iunt ab els encants del bosch en els corns.
Se combinan aquests varias vegadas ab la
pregaria v cl mati, fins á quedar sola la primera, quina nova exposició clou tranquilament el preludi. Es tota aquesta página d'admirable efecte, tant per la frescor í inspiració
dels motius, com per la riquesa y acert de la
orquestació.
Comensa'l primer acte ab una deliciosa
c a n s ó de Gre/e/(soprano), d'ayre sumament
popular, que s'adapta ab perfecció al carácter de la lletra. La escena primera está basada en aquest tema, que recorra tota la orquesta acompanyant el tipich diálech entre
Hflnsel (mezzo-soprano) y Gretel. d'una ¡n-«
genuilat y senzillesa encantadoras. La hermosa dansa dels dos noys dona Iloch á l'aparició d'un nou tema, també marcadament
popular, ple d'entremaliadura y de gracia, y
d'efecte sorprenent. Es de notar en els dos
esmentats temas l'analogia que presentan ab
algunas cansons catalanas, fins al punt de
semblar inspirats en els ayres "populars de
nostra terra.
Arriba la mare dels novs (mezzo soprano).y una enérgica frase dels instruments de
corda cambla'l caràcter de la composició,
p u i g á la joya de l'anterior escena segueixen
els renvs que'ls dirigeix aquélla fins enviarlos al bosch. y'ls planys de la pobre dona
per no trobar menjar, quals recitats son

acompanyats d'un Sobri y caracteristich trevall orquestal.
Unaalegracansà</«/ fiare (barítono), que arriba, torna á portar l'alegria à laescena.També la melodia d'aquesta cansó presenta un
notable carácter popular, y pinta á maravella
l'estat d'anim del personatje. La reproducció de dita melodia acompanya tot el diálech
quesegueix, mentres el bon homeensenyalas
provisions que ha portat. Tant el cant com
la orquesta donan un magnífich color de realitat y un lint d'ingcnua poesia á aquesta escena. Mes de sobte'l to cambia al cnterarse'l
pare de que'ls noys son lluny de casa y poden caure en poder de la bruixa. El tema de
la cavalcada de la bruixa acompanya las exclamacions del parc, d'un ritme molt accentuat y molt en consonancia ab lo que representa. La orquesta dona un admirable colorit
á la descripció quc'l pare fa de las malas
arts de la bruixa, fins que decideixen corte
á salvar ais filis ab frases d'una expressió
dramática molt sentida, mentres, combina!
el darrer tema ab el de la cansó de Hánsel.
termina l'acte.
El preludi del segón acte porta'l titul de
cavalcada de l a b r u i x a . Es una magnífica pá-

gina orquestal, que desenrotlla extensament
el tema de la cavalcada. L'efecte es altament
fantástich, y la orquestació d'una riquesa ad
mirable y de factura excelent. i
Al alsarse'l teló v apareixe'Is noys en el
bosch. entona Gretel un'altra deliciosa cans"
popular que recorda molt la nostra del fan
petit com balla. Tot el diálech entre'ls dogermanets es d'una gràcia encantadora, particularment al menjar las maduixas y voler
imitar el cant del cucut, que se sent dc
llunv.
La nit arriba, v'ls noys se troban perdut-,
apoderantse d'ells la por. La orquesta descriu magníficament aquesta impresió de la
por en el bosch. l'extrany soroll de brancay fullas, l'aparició dels foch-follets y'l eco
que reproduheix las veus dels dos personatjes. Una insniradíssima frase que din el violí á solo acaba de donará la escena un sentiment patétich inefable. Tots els instruments
se combinan en els acorts més extranys. particularment la fusta, que dibuixa en magnificas armonía^ el tema de la ^or, donantnos
una perfecta impresió del terror y frisansa
que'ls novs experimentan.
Un personatje misteriós apareix. Es el
G n o m de l ' A r e n a (soprano), qu'entona una
delicada v bonica melodia mentres. fa dormir
als noys tirántloshi granets de sorra als olisEI cant es tan hermós y Sentit com lots els
de l'obra, particularment cn sa segona part.
ahont surt per primer cop el tema dels à n g e l s .
un dels més inspirats de la partitura.
. La página segoent es del més sorprenem
efecte, tant escénica com musicalijicnt k'*
noys, ja milj adormits, s'agenollan pera d'
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xa (formada de sucre candi y lleminaduras)»
y l'admiració que produheix en els noys dona
lloch al nou tema de la j o y a , sumament expressiu de l'alegria d'aquests, que diuhen els
instruments de corda y que s'enllassa després
ab el motiu de la gula. Abdós entonan un
animat dúo basat en els esmentats temas y
reproduhintse també el de la pregaria, per
creure que son els àngels que'ls hi han enviat aquell present.
\
Mentres els noys comensàn á escrostonar
la casa pera menjàrsela, apareix la bruixa ab
el seu primer tema, y al veure l'espant dels
noys, tracta d'afalagarlos ab el segón tema
que la caracterisa. La combinació de dits temas ab el de la joya deis noys (que ara s'aplica al goig de l{i bruixa) y ab el de la cansó
de Gretel, omple tot aquest fragment, unintshl després un nou tema que caracterisa las
c a r i c i a s que fa la bruixa als petits, qual tema
produheix molt efecte en els instruments de
fusta, reproduhintlo alternativament el clarinet, l'oboe,y per fi passa à la corda. Tots els
referits motius sufreixen múltiples combinacions y transformacions durant aquesta escena, que son una nova proba del talent del
compositor.
Molt caracteristich es el cant de la bruixa
al exercir els seus sortilegis pera encantar á
Hánsel, aixis com el fantásfich b a l l en que
aquella cavalca pels ayres sobre una escombra. El tema de la cavalcada domina en
aquest fragment que l'autor ha orquestat á
maravella y en consonancia ab el diabólich
caràcter de la situació. Es notable'l fantástich efecte que afegeix á dita orquestació
l'empleo del xilophtfn, quals raras notas venen á aumentar el to macabre d'aquesta escena(i).
En el moment qu'apunta l'alba cotnensa'l
El primer tema de la bruixa acompanya
darrer acte, qu'es el més extens de l'obra. als preparatius que realisa pera rostir á HánUns arpegiats d'arpas acompanyan la tran- sel en el forn, y segueix el segón al obriria
quilitat del quadro (qu'es el mateix del acte porta d'aquest. Els noys aprofitan dit mosegón) fins que apareix un'altra misteriosa ment pera d'una empenta precipitarla dins
figura. Es el F o l l e t d e i a R o s a d a (soprano), del foch. desfentse aixis del maléfich persoque ye à despertar als noys depositant en natje. Llavors, abrassats,entonan unhimnede
sas orellas las frescas gotas de la rosada- joya y bailan un deliciós v a l s qual melodia's
matinal contingudas en el cálzer d'una flor basa en la de la joya, formant l'acompanyade campaneta. La encisadora cansó qu'ento- ment el tema afalagador deia bruixa, que se
na's forma al comensament ab una variació sent en el pizzicato de violoncellos v en las
de la del G n o m de l ' A r e n a , acompanyada de notas del clarinet baix. Es aquest fragment
las arpas, y continúa ab el tema del mati, d'una ingenuïtat qu'enamora, y d'un sentique's desplega majestuosament en el cant, ment y una factura sense mácula.
produhint el conjunt una gran impresió.
La casa de la bruixa es cremada, y en son
Ab el mateix tema del mati's desperta Gre- lloch apareixen els noys que aquella guardatel, seguint una magnifica página descripti- va encantats. Hansel els desencanta ab las
va en que'ls noys, al sentir refilar als aucells, mateixas misteriosas paraulas qu'empleava
tractan d'imitarlos. Els dibuixos també imi- la bruixa,y tots junts entonan un hermós chor
tatius de la orquesta son d'una frescor incom- ab el tema de la d e s l l i u r a n s a qn'hem sentit
parable. Gretel fa, á continuació, el relat del en el preludi de l'obra.Termina l'acte ab l'arseu somni en un cant hermosissim basat en
el tema dels àngels, terminant ab el de la
pregaria.
(1) Saim-Saens h» tret també molt partit del xiloApareix com per encant la casa de la brui- phon en la Dansa macabra.

la o r a c i ó del vespre, basada en el tema de la
pregaria (preludi del 1." acte), que's presenta
aqui ab tota la esplendidesa. Per fi s'adormen
abrassats l'un al altre,y's realisa undels jochs
escénichs més sorprenents. Una escala l l u minosa òmple la escena, y catorze àngels,
voltats dc radiants resplandors, baixan al
entorn dels adormits infants pera vetllàrloshi'l somni.
No1 trobém páranlas pera expressar l'efecie que produheix la inspiradissima página
musical que acompanya á aquest deliciós
quadro plàstich. Ab la combinació dels temas dels àngels y de la pregaria, arriba'l
mestre Humperdinck. á produhirnos tan fonda emoció, tan penetrant sentiment, que si
la presentació escénica hi acompanya degudament, pot ab certesa afirmarse qu'es un
dels efectes més grandiosos que s'han produhit al teatre.
El preludi del tercer acte es també una bella página. En ell apareixen dos nous t,emas,
que tots dos se refereixen á la b r u i x a , personatje principal del darrer acte. El primer,
d'un moviment molt viu y estacat, vol caracterisar á la bruixa quan espanta á las criaturas, amenassant ab menjàrselas, mentres
qúe'l segón es una delicada melodia que
pinta à la bruixa enganyant als noys, es à
dir, quan els a j a l a g a pera ferlos seus. Inicia'l
primer terna'l corn, y es contestat per l'oboe,
reproduhintlo alternativament las trompas y
els demés instruments de fusta. Intercalat en
ell se presenta'l segón tema, dibuixat d6'""
cadament per l'oboe, y á continuació reapareix la melodia del mati que s'entrellassa ab
els temas de la bruixa, passant á diversos
instruments fins regnar sol en tota la orquesta, dominant els compassos finals.
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del Liceu (1). Composà varias baladas pera
chors y orquesta, y melodías pera cant y piano, peró sa fama prové del estreno de Hang a r i a ja coneguda.
Aquest es, en resum, el contingut de la sel u n d Gretel en 1893 à Weimar, dirigit per
partitura del mestre Humperdinck. La m ú - Ricart Strauss, y en el mateix any à Munich
sica es tota d'un sentiment exquisit, d'una per Hermann Levi, y poch després à Carlsruingenuïtat y frescor incomparables, d'un ca- , he per Félix Mottl. Ràpidament va escamràcter popular molt d'acort ab el poema, y parse l'obra per totas las escenas líricas d'Ad'una riquesa y solidesa d'instrumentació pro- lemanya y del extranger, arribant à VOperaComique de Paris pel Maig del darrer any,
pias sols dels grans mestres.
L'obra està escrita en estil polifónich y ahont també ha tingut un èxit grandiós.
Mes pera que l'estreno d'aquesta produccontrapuntistich.y la teoria del leit-moliv s'hi
troba aplicada en tot son esplendor. De ma- ció causi tot el degut efecte, requereix una
nera ben evident s'hi descubreixen afinitats execució y una mise en s c è n e extremadament
de procediment ab las obras de Wagner, al cuydadas. Las dugas artistas encarregadas
costat del qual va adquirir l'Humperdinck dels protagonistas, es necessari que sían lo
els seus coneixements musicals, y d'entre suficient joves y baixas d'estatura pera reellas trobém principalment l'analogia ab els produhir ab propietat els infantils personatjes. Ademés de cantants excelents, han d'ésMestres C a n t o r s ; peró entenguis bd qu'aixó's
refereix al estil,puig en quant a la melodia es ser dugas consumadas artistas, que no obliben personal, com ho proba la repetida apli- din ni un moment els tipos que interpretan y
cació dels temas populars. Humperdinck es, sàpigandonàrloshi la ingenuïtat y alegría que
per tant, no un imitador,sinó un deixeble de requereixen. La lletra deu arribar clarament
Wagner; no tracta de plagiar ni imitar al inteligible al espectador, particularment en
gran mestre de Bayreuth, sinó qüe, perfecta- tots els incidents de la escena de la bruixa,
ment sadollat de las teorías wagnerianas,ha que, si no, resultarà incomprensible. La prevolgut seguiren la pràctica l'únich cami ve- sentació escénica es complicada, requerint
rament artistich pera'ls compositors d'avuy talent en el pintor y esplendidesa en l'emdia. Després d'estudiar à Wagner, no hi hà pressari.
altre recurs pera fer drama musical que apliEn el teatre de 1 'Opera-Comique varem
car sás tcorias y procediments, procurant, na- saborejar una excelent execució d'aqu,esta
turalment, que la producció personal no si- obra, especialment del paper de Gretel, que
gui ofegada per ellas.
Mlle. Rioton interpreta ab una perfecció casi
insuperable. La decoració del bosch, las mu
tacions de la casa de la bruixa, y sobre tot la
El mestre Humperdinck es avuy un dels baixada dels àngels per la escala lluminosa,
primers compositors atemanys. Wagner va eran verdaderament admirables. Sois d'aja descubrir en ell condicions ben notables questa manera pot apreciarse exactament el
quan, encara jove, l'associà als seus trevalls, trevall del poeta y del compositor.
particularment en la instrumentació del P a r {Podrém dir altre tant del pròxim estreno
sí/a/ y en els ensaigs del teatre de Bayreuth, d'aquesta obra en el Liceu de Barcelona? De
ahont va serhi mestre de chors y repetiteur. veras ho desitjém.
Després viatjà molt per Italia, Fransa y EsJOAQUIM PENA.
panya, residint una llarga temporada à Barcelona (i88ç à 87), y fins desempenyà la cà(I) Sería molt curiós coneixe sas impresions sotedra de composició en nostre Conservatori bréis progrissos musicals de nostra Ierra.
ribada dels pares, que retroban à Hànsel y
Gretel y donan gracias al Senyor ab la p r e -

F R A G M E N T S D E «LA SELVA»
(IDILI CÍCLICH.) (•)
GÉNESIS

(•)

Y en sa pensa donant voltas
á lo fet y 4 lo per fer,
t-t maurant sa barba blanca
barboteja en sí mateix:

E n una, ralxa de boyra
flotant entre terra y cel,
qn'en flochs arrossegadissos
travessa el bosch lentament,

> 1 Qnán diferent lo faria,
si fos á fer, l'univers!
Si set dfas no'm bastessin
n'hi esmenaria altres set

m'ha semblat veure la imatje,
grave y digna, del bon Deu,
com jardiner que al capvespre
passeja per sos vergers.

Si ara hagués de fer els dfas,
els faria sempiterns;
bella es la nit,., peró l'ombra
m'ha sortit mal conseller.

Del según volum à'Idilis en preparació.

Si fos i pastar la terra,
prou posaria altre esment
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en pastarla ben rodona
perqué rodolés més bé.
Com de 1 admetlla arrugada
trech el pompós admeliler,
com de la larva incolora
l'irisat papelló trech,
aixfs l'home ara'l faria
— si tornarlo i fer degués —
corsech, impotent, descrépil,
xaruch, insensible y vell,
per després rejovenirlo, »
ferio hermós y fort y ardent;
y extingirlo, en fi, en un somni
d'infantó qu'ha mamat bé.
Si ara fos á fer els boscos...»
— y ha mirat al entorn seu —
< si fos á ferlos... confesso
que'ls faria aixis mateix >

V ab la ratxada de boyra
tant entre terra y cel,
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s'ha desvanescut la imatje
grave y digna, del bon Deu.

MEMENTO
De la selva en la quietui
se sent un aglá caygut
que de fulla en fulla truca,
fins que ofega el cop fatal
el reboll primaveral
que vesteix l'arrel caduca.
Després cau un altre aglá,
y enllà un altre... y més enllá...
y ara y sempre y á tot'hora; —
y aquest truch seguit, seguit,
aquest colpeig repetit
d'estalactita que plora,
sembla el tic tac dolorós
d'un rellotjc misteriós
enfunyit en la bosqnina,
que igualment aquf qn'arren
va cantant i mitja veu:
<|Tot parteixi... ¡Tot caul... |Tot

final...»

APELES MESTRES.

E L MISTERI D E C O L L D E S E R P
La rectoria de Coll de Serp es un casalot
revellit y ple d'esquerdas, fermat à una iglesia grandota, en la que'l temps s"hi ha rabejat de mala manera, patinantla ab tota la
gama dels ocres, à forsa d'avguats y de turbonadas, y en la que actualment hi domina
la deesa de la humitat, ploranthi regalims
inestroncables d'aygua Uotosa, y suavisant
llurs ferrenyas angulositats ab la florida melangiosa del herbam de las ruinas, quals
verdejantas cabelleras clapejan sos murs y
penjan dintre de sas concavitats románicas,
donantli més aspecte d'antre mitológich de
nereydas que de casa de Nostre Senyor.
El cloquer, quasi enmantellat ab el verdós
abrich de las matas, cova poruch la iglesia y
la rectoria, que s'alsan al fons d'una vall
feréstega y rocosa, á un quart lluny del casei lu de Coll de Serp, quins teulats de llicorella guspirejavan á las darreras ulladas del
sol ponent, ardidament encavallats à dalt
d'un cingle, el dia que hi arribaren dos caminants que, venint de ciutat, trescavan per
las serras, atrets pels espectacles de la Natura y desitjosos d'escorcollar joyells arqueo'ógichs.
Els dos caminants feyan via depressa rostos avall envers la rectoria, trencant la quielut somorta d'aquells espadats de roca núa,
lo parlar animat d'un d'ells explicant al altre
la trágica llegenda y l'espantós secret que
lancava aquell munt de pedras guardadoras
de quelcóm inexplicable qu'havía costat la
vida á tot un enfilall de sants varons.

La tradició de Coll de Serp deya que L l u cifer vivia en els soterranis de la iglesia, y
que matava als sacerdots que desempenyavan el cárrech de pastors de Jesucrist en
aquell sot selvatji, perdut entre serras alterosas y quasi bé fora del món. Lo del diable eran fantasías del poble, mes el fet de la
mort violenta dels rectors era d'una veritat
absoluta y perfectament comprobada. Desde
temps inmemorial tots havian sigut misteriosament assessinats, tots havian mort com
obehint las ordres d'un desti venjadory malvat; y sempre per lo mateix: perquè se'ls creya guardadors d'una cosa incerta, desconeguda, de preu inestimable y que may podia
ésser trobada, ab tot y'l vessament de tanta
sanch, donchs potser no tenia altra vida que
la que l i donavan las llamaradas encesas en
el magi dels bosquerols per la set de prodigis.
L'ultim rector, hereu de tantas victimas,
era ja vell y conegut d'un dels dos caminants
qu'en aquell rufagós capvespre de tardor trucavan á sa porta, al rondineig del vent humit y ab l'amenassa d'una nuvolada negra
que s'anava extenent demunt la vall. Las foscors de la nit invadían depressa'ls encontorns
solitaris de la Iglesia y la rectoria, que semblavan deshabitadas. La porta d'aquesta era
tancada y barrada. Y'ls trucaments perfidiosos, atiats per las primeras gotassas d'unruixat, ressonavan en las buydors de la vall,
dominant ab sa sonoritat seca la ensopida
complanta de la pluja.
Demunt dels caps dels caminants sonà de
prompte'l rich- rach d'una tínestrota al obrir-
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se, y una veu aspra y rogallosa reíunfuyna
grollerament.
—¿Que no hi es el senyor rector? — va
preguntar un d ells, corprès devant de semblants lladruchs de bestia humana. La veu
de la tinestrota barbotejà a tall de resposta
un esgranall de rcnechs de iots colors y m i das, que desdeyan de lasantctat de semblant casa y que leren escruixir als caminants.
El tancament sech de la tinestrota va estroncar aquell rogall flastomador y feu decantar als que trucavan (fubetejats ja de valent per un xáíech entre umj dc la fosca que
ho ennegria tot) cap a la creencia de que potser si que teman lonamcnl las lantasias del
poble y havian anat á raure al antre mateix
de Lluciler.
—¿Que no hi es Mondo Farriol?—tornaren a demanar imperiosa ment, trucant ab
més lorsa. Al cap de molta estona d'enxoparse ab aquella pluja persistent, y després del
parpellcig blavos d'un llampech,- que clareja
sinistrameut el paisatjc, arrossegant las remors fondas d'un tro llunya, va sentirse darrera de la porta xencar cl forrellat ab un
grinyol de fera, y la porta s obn poch á poch,
sonant llurs galzes ab l'armonia solemne
d'un'orga de catedral. V la bgura del bon
rector, sostenint ab sa ma dreta la llumanera
qu'omplia de febles lluheniord sa£ faccions
ahijadas de barbamech respetable (en las
que hi saltironavan uns ulls de vivor simiesca), y sa sotana de llustrors blavosas, aparegué en el llindar devant deis dos caminants,
als que digué ab veu bondadosa—.\o hi ha d'ésser el senyor rector! Bona
la tariam! Lnlnn... entrin y santa nit tinga,
don Bartomeu, ab la companyia, que prou
cl som conegut per la veu... É n t n n , que fa
pas bo d estarshi a la nlullena!...—
Un altre llampcch, seguit dc tro més proper y formidable, remata'l Iranch aculliment
del bon rector.
—Jesús... Mana... Joscph!...—feu aquest
senyantse.
—bembla que tan mateix botzinan de ferm
per dalt!—digué l'anomenat don Bartomeu,
a dins ja de la fosca y grandiosa entrada,
mentres cl rector tancava y barrava la porta
ab grans gemechs del forrellat.
—Ja ho pot ben dir!—contestà.—Me sembla qu'hcm arrencat saiau per tota la nit!...
Ala!... pujm, pujin, que s'escalfaran > soparém, si a Deu plau!...—
Y tots tres entilaren una ¿scala que al
fons externa sos grahons de pedra, y ben
prompte'ls arriba la resplandor xardorosa dc
la llar, encesa en una cuynassa molt fumada,
scmblanla a la cova d'un nigromàntich, en la
que hi cremava à bon segur cl roll sencer
d'un arbre fent canute una ullada de sopas
que remenava ab una gran cullera de fusta
un home ni vell ni jove, de cara feréstega, que

rebé als dos forasters y al rector ab una mala mirada.
Un cop assecada la mullena, y revinguts
ab las escalfors de la llar, passaren á una
mena de menjador, iluminat per un quinqué
de petroli penjat del sostre: un sostre baix,
llistat de vigassas pintadas de ven. Las p i rets eran esgroguchidas, y no hi campavan
altres adornos ni mobles que una taula, mitja dotzena de cadiras, un arman ple de serve;, de taula de terrissa, un vell rellotje de
caixa que ab son tich-tach monòton senyalava mandrós' la marxa del temps, y un
cromo descolorit, reproducció grollera del
famós cenacle de Llconart de Vinci.
— Ens pat'tirém el sopar com a bons germans, donchs poch me la esperava jo tan bona companyia. Au, l'atllan! Porta las sopas,
treu el pernil del armari y ves si trobas aquella ampolla dc vi ranci que vàrem encetar
per banta Creu va, fer quatre anys, quan
vingué'l senyor Bisbe,—digué'l rector a n'aquell home que remenava l'olla de la llar.
Després de henchida la taula, s assentat en
tots tres al voltant y'l sopar s'esmunyi festosament, animat per la gaya conversa dels
dos forasters y la bonhomia escayentà de
Mossèn Farriol, ensemps que bressat pel soroll de la pluja, pels esbufechs del vtnt y pel
retruny intcrmitcni dc la tronada; sent cmboyrat tan sols per la presencia antipàtica del
anomenat l'ailiari, en quinas respostas asprasy rogallosas reconegucren els forasters cl
metall d aquella veu de la linestrota. Un pressentiment estrany els presenta à sa imaginació, lacilment inllamable, aquell home com
un malvat, capas de qualsevol malifeta, à qui
la presencia dels dus foiasters a la rectoria,
en aquella nit de pluja, semblava contrariar
de valent.
Un cop assaboridas las Heneas de pernil
trescal, ruixadas ben sovint ab tragos d'aqucll vi ranci del senyor Bisbe, vingué I cspandiment amigable ab l ajuda d'uns quants
ditets de un rimin furtissim que ponavan els
caminants, el qual emboyra un xiquet las
lacultats y deslc.mà un bon tros la llengua
del bon rector, qui, després dc manar al sorrut l'atllan que portis las mantas y las motxillas dels forasters a la cambra de l Abadesa, y que apariés per ells cl gran llit d'aquesta, caygué en una mena de deliri expansiu,
produhit per aquell excés involuntan de beguda y esperonat pel natural afany sociable
d'un ser condemna( à llarchs mesos de solitut.
La conversa anà de tomballons amunt y
avall. Els cpissodis trogichs de las guerras
se barrejaren ab succehits de casseras y excursions, y ab cómicas rondallas de llops y
d'encantadas, per arribar al punt mteresant
dels amagatalls de preciositats arqueológicas. Alashoras las gaitas del bon rector se tenyiren d'una vermellor luxunosa. Sos ulls de
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simi espurnejaren d'un modo sinistre. Una
batzegada nirviosa I leu tremolar de cap u
peus, y alsantse de cop, mentres els trons
encara rondinavan per las profonditats de la
nit y per las junturas dels finestrons entrava
la claror eléctrica dels Uampechs, feu a sos
hostes la promesa de descubrirloshi'l misteri
de Coll de Serp à cambi d'una formal exigencia de reserva absoluta. *
La sortida de to del sacerdot, y sobre tot sa
tigura desencaixada per una mena de passió
incomprensible, leu que'ls dos caminants,
alarmats, s'alsessin de taula y se'l miressin
üt à fit, com en dubte del cabal equilibri de
sas facultats. £11 ho va compendre, y va
afegir:
—No, no s'espantin, que parlo ab formalitat. ¿Me prometen guardar el secret si'ls hi
descubreixo?—
Ab tanta ansietat y set de revelació pronuncià Mossèn Farriol aquestas páranlas,
que'ls dos forasters, ullpresos per la flama vivissima d'aquells ulls extraordinaris, contestaren atirmativament.
El rector va deixarlos sols una estona, y va
tornar portant la llumanera encesa y una
clau molt grossa, lluhenta y atinada com un
joyell preuhat que cada dia's neteja ab dalera, y feu signe als dos caminants de que'l seguissin. Aquestos ho feren maquinalment,
abstrets, corpresos, com esperant algún prodigi.
Fassadas las foscors húmidas d'un llarch
corredor, trobaren una porteta que cedi à ia
lleugera emp'enta que li donà'l rector, obrintse à sos peus un abim negre, en quina boca
la resplandor del llum hi dibuixà'ls primers
grahous d'una escala. Per ella anaren tots
tres baixant, baixant sempre, embolcallats
cada cop més per la bravada humida qu'exhalavan las parets regalimosas d'aygua, clapejadas d'urnas sepulcrals, ahont, a las clarors fumejantas de la llumanera, s'hi veyan,
grollerament ciseíladas, estatuas jacents de
guerrers y d'abadesas, cuberías de molsa, de
verdet y de matolls. Las ombras dels tres
homes, baixant ab'precaució la llarga escalaos projectavan en la paret contraria ab
grandiositat fenomenal, com si tres fantasmas negrosos d'atlants devallessin feixugament.
Després de devallar molts grahons, el rector va deturarse, y obrint un'altra porta, s'endinzaren tots tres en un amplissim recinte
qu exhalava també una penetrant fortor d'humitat, barrejada ab la flayra balsàmica del
encens. El brill esquilit de tres Uantias d'oli,
arrencant lebles Uuhentors de las motlluras
dels altars, dé las coronas dels sants y dels
canalobres daurats, varen ferlos capir tot seguit ahónt se trobavan. Eran à dins de la
'glesia. La f esanta nau corprenia per sa fosquedat, sa solituty son glassat misteri.1 La
remor dels passos ressonava per sas voltas.
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ab vibracions esquerdadas de xarrach de setmana santa. Arran de las parets ennegndas,
els degotalls monòtons ploriquejaven ab sanglots cristallins.
Atravessaren cl presbiteri, y donant la
volta à la leixuga armatosia del altar major,
entraren cn una pessa baixa de sostre, en la
que'l baf de mullena tapava'ls ¿spents. Mossèn Farriol alsa la llumanera, y la llum boyrosa clareja barbrement un gran quadro, veUissim, representant el purgatori. La patina
negrosa del temps enfosquia quasi be totas
aquellas caras esgarrifosas de papas, d emperadors, de reys y de princesas, rostits
tins al bust per un entoriolligament de flamas rojencas.
De sobte, y ab l'ajuda 'd'un ressort, mogut sens dubte pel rector, el gran quadro s'obri, badantse en dugas mcytats, apareixent
darrerra, una porta que tou oberta ab grans
penas y trevalls per medi d'aquella clau lluhenta y atinada. Alashoras els ulls dels caminants s'enlluhernaren ab las brillantors
d'una maravella que las llamas dels bechs
de llautó clarejarcn ab guspireig inlernal..
En una mena de camanl sense cap obertura, s hi apilava un devassall de nquesas y
de joyells d'una vàlua inestimable. Primer
lerian la vista una prolusió de vestas recamadas de pedras preciosas de tols colors: els
rubins, las esmeragdas, las amatistas, els
diamants, las turquesas y las perlas, espurnejavan per demunt d aquellas estolas pesantas, teixidas ab art suprém, com un ruixat
copiós d'estrellas. Després venian, en una
gran pila, càlzers cisellats, canalobres d'or
macis, crossas bisbals, creus de vori, pitrals
judaiebs ab rengleras d'escarbuncles y topacis, tiaras babilónicas y ganlarons ab imatjes sagradas. Més amunt hi havia arreus efe
corcer tots d'argent, sellas de cuyro daurat
ab grossos relleus. Hueras d'eban esculpturat ab aplicacions de metall, estatuas d'aràm
de deus hermafroditas, pertanyents a cultes
desapareguts, rublertas de coronas plomejadas, d an acacias llarguissimas y de rengles
de collarets ab tots els tons del espectre solar; y dominaniho tot, oíegantho tot ab la
resplandor de veruablés astres, hi havia set
custodias que reposavan majestuosament
dessota de set baldaquins d'oi, recuberts de
vels bnissims com glopadas de boyra matinera, en els que s'hi endevinavan, brodats
en argent, els dotze signes del Zodiach, formant un conjunt prodigios, devant del que
la vista s desmayava.
El rector, glatint de joya, ab els ulls que
li sortian de las órbitas, tot ell encès per una
íoguerada luxuriosa, senyalava, ab sos dits
descarnáis, aquella abundosa cascata de r i quesas resplandentas als dos caminants, que
no teman prou vista per assadollarsen y reslavan com petnhcats en actitut contemplativa, ab els rostres contrets pels signes de la
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estupefacció y sens esma pera dir una paraula, ni per'expressar sa admiració ab un gesto.
Mentres tant, en las foscors húmidas de la
iglesia, hi eixi una renglera de punts lluminosos, qu'avansaren poch à poch fins al peu de
la trona y ajlás deturaren.
Eran set homes desconeguts, de cara feréstega. Cada un d'ells portava un llumet à
la mà.
En el rellotje de caixa del solitari menjador, tocaren secament tres quarts de dotze,
y ale pochs moments eixi un altre punt
lluminós dels voltants del altar major. Era
un altre home que, caminant sense fer cap
soroll, se reuní ab els de sota la trona, als
que, ab veu aspra y rogallosa, digué molt
baix:
—Pot pas ésser aquesta nit! El rector no
es pas sol!—
Després d'un xiuxiüheig, els punts lluminosos s'esvahiren en las foscors húmidas, y
altre cop la solitut y'l silenci dominaren en
la iglesia quietosa. El rector y'ls dos caminants sufrian encara la poderosa atracció d'aquell esclat de riquesa tentadora. La pluja
havia parat. Ja no llampegava, y tan sols al
lluny del lluny se sentia'l feble ressò de la
tronada; endevinantse m é s q u e m a y . e n aquellas altas horas de la nit, la presencia invisible de la divinitat aquàtica d'aquell recinte
consagrat á Deu, plorant arran de la pedra
nüa'ls regalims inestroncables d'aygua llotosa.
Al cap de trenta dias de la visita d'aquells
dos caminants, y en una freda matinada, s'es
campà, pels cingles espadats que voltavan la
rectoria de Coll de Serp, la nova horrible del
assessinat de Mossèn Farriol. El venerable
vellet havia sigut trobat en son llit, degollat
barbrement y ab el cos cosit à punyaladas.
La iglesia havia sigut saquejada, mes el quadro del purgatori guardava son secret iniacte; y las faccions contretas "pel dolor d'aquells
papas, emperadors, reys y princesas, rostits fins al bust per un entortolligament de
flamas rojencas, s'assemblavan à la horrorosa ganyota quecontreya las fesomias bestials
de vuyt homes que,'al cap d'un any precis
del assessinat del bon rector de Coll de Serp,
foren penjats à vila per manament de la justicia.
SALVADOR VILAREGUT.

n'hi hà prou encara. Aixís, donchs, sens alterar pera res la marxa general establerta,
quan las circunstancias ho exigeixin farém
certas publicacions independents,que podran
adquirir nostres suscriptors ab considerables
ventatjas.
Comensém aquesta setmana donant à llum
la traducció catalana de la llegenda musical
H a n s e l u n d G r e t i l ( T o n y G u i d a ) , feta per en
Joan Maragail y l'Antoni Ribera, ab una
vistosa cuberta de l'Adrià Gual. Al ajuntar
els noms dels que volian dar á corieixe
aquesta célebre obra à nostre públich, facilitém á aquest la comprensió, permetentii
que's fassi càrrech de lo qu'hauria sigut, representada en las circunstancias degudas.
Se vendrà al preu d'una pesseta cada
exemplar, y als suscriptors de JOVENTUT que
vulguin adquiriria en aquesta administració,
se'ls hi farà un descompte de 25 per 100.
Las dugas conferencias literarias últimament donadas en el local de l'Associació democrática catalanista «Lo Sometent», tingueren Hoch els dias 13 y 20 del actual janer, à càrrech, respectivament, de l'Antón
Busquets y Punset y de nostre company de
redacció en Salvador Vilaregut.
El primer llegí varias composicions pertanyents á sa obra en preparació V e n t i l j o l s de
G u i l l e r l a , que foren aplaudidas ab extraordinari entussiasme, y de las que'n doném es
cullida mostra en el número d'avuy.
La conferencia d'en Vilaregut consistí en
la lectura del S a n l L a i m n a v e g a n l , d'en D'An-

nunzzio, traduhit y comentat pel conferenciant. La sala d'actes se trobava plena de
gent qu'escoltà á n'en Vilaregut més d'una
hora, rompent al final en un espetech d'aplausos, y felicitant al nostre company calurosament.
En L'Agrupació escolar catalanista «Ramón Llull», hi tindrà lloch demà divendres,
dia 25, una solemne sessió luliana que al inmortal filosoph del sigle xru, quin nom porta dita Agrupació, li dedican sos deixebles y
admiradors.

TAPAS

pera la enquadernació de «Joventut.»

NOVAS
Ja vàrem dir que procuranam aixamplar
la esfera d'acció de JOVENTUT sense sortirnos
dels límits que prescriu nostre propòsit de
que aquest periòdich pugui ésser adquirit
per las personas de'tota condició. Els folletins que doném pera formar una escullida biblioteca constituheizen un avens, però no

Se venen al preu de 2'50 pessetas.
Tapas y enquadernació, 3 pessetas.
Coleccions del any 1900, enquadernadas.

10 pessetas.
Fidel Giró, impressor. — Carrer Valencia, 311.

