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Revista mensual d'Arts í Lletres

CRIDA ALS COMPANYS:

PER EMANUEL ALFONSO

Som els crehuats d' unes noves
crehuades desitjosos de conquerir no
la ciutat divina possehidora del sepul-
cre sagrat, sino la tomba ont tenen en-
terrada a la Bellesa, els eunucs cada-
vérics de la Vida i is gnomos raqui-
tics de les Arts. I hem d anar a aquesta
tomba envolcallada pels esperits malig-
nes, cantan cançons heroiques que is
espantin, cançons plenes de goig i d'ale-
gría que Is fassin tremolar com els pe-
tons del sol sobre les aigues. I hem d'
anar plens de riure; nostres rialles
s' han d' escampar pels aires mages-
tuosses i han de fer entreveure als ma.
lignes esperits entre ls monótoms nu-
vols blau - cendrosos un cel d' or i de
porpra..... I les espasses que am nos-
tres braços forts enlairarem sembla

-rán 1' argentada cabellera d' una don-
zella folla que desitja cercar a son ai

-mant entre les runes de senyorial
castell; i plens d' amor i fe, i ubriagats
pels vidrosos perfums de 1' esperança
pujarem el camí que dú a la tomba am
els fronts coronats de raigs de sol...
I tornarém triomfants o be vençuts, pró
Is nostres esguards avui infants, deve-
niran seriosos, repossats corn 1' ale
de les altes montanyes venerables,
mares dels joves rius; deveniran olím-
pics com els cants de :es llegendes san-
tes, milenaires. I tornarém contents; si
no ondeja pels aires la bandera d' ar-
mini brodada d' brill ins i esmeraldes
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ondejaré pels aires la de porpra ont
lluiré la llegenda mil cops santa dels
joves estimants de la primpcesa de ca-
bells d' or i mel i llavis roigos, de
celles sonrients i linies verges...

Veniu volguts companys, anem a
deslliurarla a la prinipcesa, anem a
deslliurarla del blanc marbre que dorm
a sobre seu, com el misteri sobre Is po-
bles antics, sobre Is bells tronos d' im-
peris grans i rics. Veniu volguts com

-pinys; sobre ls sepulcres sants dels
vostres pares troqueu am el puny clos
perque s desvetllin del dormir de la
mort. I com nous cavallers de la lle-
genda demaneu los les espasses sagra-
des i ab elles conquerireu la tomba
desitjada. Pro avans de començar la
heroica guerra bessem la humida terra
ont repossant els ossos cassi pols deis
nostres avis.

A VOSALTRES

PER EN JOAN OLLER I RABASSA (')

coinpanys:

Parlar d' Art, aixis, entenent la pa-

raula en tota la seva extensió, parlar
d' Art, sigui'la que s vulga de sas cinc
branques, parlarne lliurament, sense
restricció de cap mena podent indicar

opinions propies, acceptar afirmacions

més o menys demostrades, aplaudir lo

qu' un hom creu digne d' esser aplau-
dit censurar lo que s creu censurable;

(1) Parlament llegit per son autor en la vetlla
-da ignagural del prosent cu-s.al Art i Patria.
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parlar d' Art d' aquesta manera, ab

llibertat, sembla una cosa molt senzilla

favorida pera donar lloc á estenses e

interesants estudis; més jo crec que no
es aixís. Pera mí parlar d' Art, entenent

la paraula en tota la seva extensió es

casi be un impossible.
¡Ab tot quanta, quanta gent troba-

reu que cada día vos parlan d' Art!

Citém a en Pere o a en Pau qu' avuy

el trobeu a la sortida d un concert
discutint entussiasmat si ls violins han
acelerat el compás o si aquest o aquell
número tenía d' esser tocat ab més foc

o ab menys forsa demá el veeu, ab
el mateix entusiasme davant d' un
quadro, fent notar a un company seu
(que per regla general sempre 1' escolta
embadalit i badant boca), fentli notar
els desencaixos o les mentidas de color
o la falta de llum... i al cap de pocs
dias el torneu a trobar, al sortir d'
un estreno, i el sentiu igualment garlar
descubrint defectes i equivocacions a 1'
obra, i di defectes o equivocacions
perque, casi sempre, aquets xerraires

d' Art només saben o només poden
veure la part dolenta o la part qu' ells
creuhen dolenta de les obres... I es
mes, de les obres de casa, perque les
estrangeres ¡oh les estrangeres totes
son admirables!

Parlar d' Art d' aquesta manera,
fent penyes en els cafés, rotllos a les
sortides dels teatres o bé parlarne ab
un company que casi no ns entengui,
si que resulta senzill pero també...
també molt esposat. Al menys segons
el meu modo de veure. Desgraciat d'
aquell que 1 sento parlar de tot ab
frases fetes i exclamacións desentona-
des en un café o a la porta d' un teatre,
potser exagero, pero me cau en gracia
i la tll teniu que no m passa obra ni
obreta de la que jo no li demani 1 seu
parer. M' interessan molt les opinions
dels xerraires d' Art, perque a vegades

son tan magnífiques, enclouhen una

candidesa artística tan gran i surten
de la boca pronunciadora tan ampla-
ment infladas i vestides que 1 desaqui-
libri resulta ridícul, cómic i distreu...

¡Pobres xerraires, ab una frase se des-
pullan, pérden tota defensa i s redu-
heixen a rés... a sers qu' han de fer
riure!

Pero are recordo qu' un día, tenint
una conversa ab un xerraire tant i tant
va apurarme que a la fi, tot fent bro-
meta pera girar la conversa doncs les
enfilavam per mals camins, vaig dirli:

—Noi, jo t' asseguro, que si estés a
la meva ma poder modificar el códic,
hi posaría un article, en el que s cas-
tigués ab una bona multa a tothom
que parlés d' Art, sense entendren.

El xerraire va mirarme sonrient í
fent la frase va respondrem.

—Tu ja fores pobre... ¡Tantes i
tantes n' , hauríes tingut de pagar de
multes!

Vaig pensar uns quans días aquesta
resposta. I casi casi puc dirvos que
m vá mitj convence. Algunas voltas
també jo havia caigut en la xerrairerfa
jutjant i discutint quelques obres poc
ben estudiades o mirantles ab exclusi-
vismes i apassionaments molt propies
d' un garlador i gens armónics en una
persona que no vol passar per xerraire
artístic. Desd' allavors, desde 1 día
que m vaig convence de que 1 silenci
es una gran virtut, vaig ab la por al
cós, com vulgarment se diu, sempre
que s tracta de parlar d' arts que no
siguin aquella a que jo m dedico o be
quan se tracta de parlar de coses poc
conegudas pera mí.

I no m digueu per aixó que soc un
espantat, digueume que só prudent, si
voleu massa prudent.

I are, conseqüent en la meva pru-
dencia, ja m guardaré de parlarvos de
literatura, perque m veuría obligat a
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ferme enrera i deixar pas á las opinions
dels altres.

I aixó ¿sabeu perqué? perque es bas-
tant limitat el nom d' autors que jo
conec i per lo tant molts pocs podría
parlarnos sincerament. Al crític lo que
s del crític i quedi per ell aquesta
feina.

Os vull parlar d' altres assumptos.
Parlaré de nosaltres, dels joves. Mate-
ria alegre i bonica per tractar.

Joventut!... Joventut es el matí de
la vida, es frescor, es alegría. ¡Salve a
la joventut! Salve a la llum qu' encai-
xant les tenebres avisa 1 novell día,
joventut és primavera, es sol, es aire,
es amor, es bonesa... ¡Tots som jo-
ves! . .. ¡Tots sentim en els cors son-
riure les esperançes falagueres, tots
sentim vibrar 1' alegría en nostres
venes, tots vivim mes dels somnis
que dels recorts; tot soni poetes! La
poesía es ab la joventut; allá ahont va
la joventut esgangallera, llensant ria-
lles clares, cloguent besos d' amor,
sembrant promeses allí hi ha la poesía
blanca de la vida.

¡Som joves! Nostres sentiments son
generosos perque la vida ns sobra i
podem aixecar els ulls pera mirar
enllá... ben enllá en les regions del per-
vindre plenes de blanques esperanças.
No ns cal pas guardar res perque tot
lío hem de tenir al arribar el pervindre
que ns espera; no sentim la cobdicia
perque no podem pensar ab un demá
tot negre, nostre demá sempre 1 veiem
plé de llum... I avancem, avancem
pera arribarhi, avancem per una pénta
rápida i empenyentnos correm adele-
rats. Si un de nosaltres cau i s queda
enrera, li cantem una absolta entre
rialles, li fem un trist aadeun i seguim
avançant entre gatzara. La joventut
prest tot ho olvida.

Companys, ¿no 1' heu sentida mai
la joventut a vore vostre? Ahir jo en

somnis la vaig veure. Era al mij d' una
gran plana sembrada de marguer¡des i
roselles... ¡ Feia sol!... ¡tot plé de
sol! ... La vaig veure venir corrents,
corrents... casi volant. Es hermosa
donzella que no porta vestits; es rossa
i du ls ulls sempre tancats, com si fos
cega. El sol, i donant de ple en ses par-
pelles roses les fit devenir transparentes
omplintli ls ulls de resplandors enllu-
hernadores; la donzella canta i riu
trescant per la gran plana, sempre cu-
llint flors que tot just ja olorades deixa
caure.,. ¡Talmen sembla una boja! ...
Mes deu ser adorable aquesta boja
quan vaig veure que la seguían cami-
nant d' esquenes i arrossegintse per
terra, vells agitats de testas despullades
i barbas blanques i empobrides, con-
templantla ab ulls encesos per un
desij de carn. Ella rient fugia ben lleu

-gera.
La joventut fugia, llençant flors, *casi

be n' olorades; flors mes tart reculli
-das, pel vell habitador dels boscos cen-

tenaris, temples del repós i la medita-
ció. El vell cullía aquells recorts de la
joventut fugida, ab mans tremoloses d'
emoció; besava amorosit les flors que
poc avans jeian, ja arrencades, en el
camp de la vida i respirant tota la seva
olor, marxava pensatiu.

Aixó es la joventut. Passa depressa
arrencant flors qu' encare no les ha
vistas i olorades les llença per marci-
das. Corre molt, corre molt pel camp
de la vida sens •aturarse en lloc, Ho
vol coneixer tot i tot la cansa.

Jo la vaig veure en somnis a 1' her-
mosa joventut, la vaig sentir passar a
vore meu.

Destí' allavors molts cops he pensat
ab els joves poetes. .. .Vos estranya?...
Es que segons el meu modo de veure
hi han molts joves poetes que no son
joves o s' apartan de la joventut i...
i... segons frase den Daudet, casi m'

3
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atraveixo a dir que no deuen ser poetes
perque, deia el novelista francés, que
el poeta no es mes qu' un infant ab la

rahó d' un home.
Fet aquest a part, que no se si ha

vingut gaire be, ja puc anar seguint.
¿Qué som els joves? (no rigueu, vos

parlo ab tota franquesa). Pera mí som
fruites verdes, soni esperançes, nom
molt bonic pero que no passa d' esser
bonic, som arbre tendre que no pot
donar bons fruits.

Un pajés que té un planter de perers
joves, veureu que se 1 contempla ab
ull despert, mentres exclama. ¡Quin
fruitadar que n surtirá, i is rega i cui-
da pera que creixin ab ufana. Els
nostres pares, potser cegos per 1' amor
que ns tenen , sentireu que diuen.
¡Puja una jovenalla qu'ha de fer tro

-nar i ploure! Pero mai un pajés vos
haurá dit que 1 planter jove, entenent
per jove el qu' encare no ha obtingut
son complert desenrrotllo, li ha donat
molts i bons fruits i observeu, que
aclarits, pera no dir aclaridissims son
els casos d' artistes qu' hajin fet una
obra ben equilibrada, una obra mestra,
durant sa joventút com observeu també
lo aclarits que son en 1' historia els
noms dels joves que s' hajin fet célebres
en el sentit que s vulgui.

(Seguirá).

DEL ROSER DE TOT L' ANY
Bevía. 1' amic en la

font del Anat e embriac
guds d' rumor.

R. LL[7LL.

Amor, amor, amo
tant mateix m' ha vingut ta rierada,

omplint mon pobre cor
com la tendra poncella de rosada.

Ja tinc dintre mon pit
a Aquell que, dalt, en les altures veia:

ja veig el Sol eixit
de qui la Estrella heralda me somreía.

4

Deus, Done meare.

Dia sens Sol, vesprada sens estrelles
son, si no us veig entre elles
Senyor, mon dolç Amor,

llum de mos ulls, cançó de mes orelles
delicia de mon cor.

De mon verger aurífera monjoia
mon lliri i ma lliroia
ma celda i mon jardí,

de mos somnis florits Vos sou la Toia
la perla de ma joia
ma perla i mon rubí.

Volau, mos somnis, volau,
aucells de ma aucelleria,
perdeuvos en el cel blau
ja us vindré a cercar un dia.

y *
Essen vós Deu infinit

si m voleu d' amor encés,
¿per qué m dau un cor no Inés,
i encare un cor tan petit?

0 bé 1 meu cor engrandiu
o daume 1 de tots els homes
¡feume un esbart de colomes
que en vostre cor faÇa niu!

x

Gloria. Stellarmm
Eccle. 43-10.

I
Era nit quan—Vos nasquereu,

les estrelletes—de la blavor
sobre l' estable—passar vegereu,
entre vols d' Angels— cantant à chor.

II
Quan espiravau—era de dia,

sols per no veure-ho —s' aclucá 'l sol:
la blanca lluna —izegra sortia
com una reina—que s posa dol

III
Ab ulls hermosos—que sempre reien

mirar volgueren—també is estels,
al del Pessebre—quan morir veien
¡aif se n' anaren plorant pels cels!

•r„ :k

.Per qui del mon se desterra
fins a arrencarsen d' arrel,
l' a-Deu-siau de la terra
será 1 Deu-vos-guard del ccl.

JACINTO VERDAGUER, PERE.
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FRÀGMENS D' UN LLIBRE ÍNTIM

DEL COR AL COR

PER RAMÓN SURIÑACH SENTIES

Mai 1' oblidaré el jardí de la teva
avia. ¡Tan espaiós qu' era, tan llarc!
Ab aquells camins cuberts de sorra i
brodats de fulles que com arteries pas-
saven per entre plantas i flors i arbres
petits. I al últim de tot, aquells dos eu-
caliptus tan alts, tan alts!

Al entrar al jardí tenía sempre ganes
de corre, i al arribá a la fi, enfilar-me ab
tú per un d' aquells eucaliptus cap al
cel.

Com si tot el món no mes fos 1' es-
paiós jardí de la teva avia, i ja 1' ha-
guessim vist.

I n' hi havien dos d' eucaliptus ¿t' en
recordes? Un pera cada hú. Pero nó; jo
volia que hi• vinguessis ab mí pel ma-
teix camí.

Un día t' ho vaig dir i t vas posar a
riure..... Fins allavores no m vaig ado-
nar de que aquells eucaliptus eren
massa petits pera arribar al cel, i al
véuret riure d' aquell modo, fins alla -
vores tampoc me vaig adonar de que
1 món no era tan sols 1' espaiós jardí
de la teva avia.

Sembla ahir i ja fa més de deu anys.
Al morir ella jo vaig anar al enterro i
tú restares adalt, prorant. ¡Pobrissona!

Era un Novembre; i quan van venir.
els capellans a cantar devant del bagul
de la teva avia, jo, tot quiet en la es-
pléndida entrada d' aquell palau seriós,
estava trist... trist... Me semblava que
cantaven també 1' abandono, la mort
del jardí.

L. ja ho veus. Tot s' ha. perdut. El
jardí, el palau. Ara s' hi aixecan cases i

cases 'de pedra. ¡De pedra. Vetaquí
perqué serveix 1' esperit modern. Pera
aixafar flors i aixecarhi.pedra.

Mira, Ninons: A Barcelona, en la ciu-
tat, ja no n' hi lia cap d' eucaliptus.

Tot un día vaig passar buscant-ho.
Que n - deuhen haver mort d' avias

cons la teva!
Pero parlem del jardí que ab tanta

il lusió recordo.
Aquell sortidor..	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Sí, sí, Ninons: j hi vas quedar ben
dormideta en el banc. ¿No '1 recordes?
Si, dona; era '1 banc que hi havía en-
tre 'Is rosers, aquells rosers que ns do-
naren unes roses pálides i grosses en
les que lii podies amagar ben be la
teva carona.

¡I es clar que t vas quedar dormida!
¡Com que haviem jugat tan aquella
tarde!...

I s feya fosc. Jo t vaig deixar, enfa-
dat no sé perque, i m' estava adalt
distret, mirant com el teu cosí i en
Carlos jugaven al billar.

L' avia 'm va preguntar per tú i
in' enviá a buscarte.

Era fart... ja fosc.
1 't vaig trobar dormida en el banc

d' entre is rosers. Eras més boíona!...
Jo vaig pensar, després de convén-

cem que dormies: —Ves . si are s' ha-
gués mort per culpa teval—I m va ve-
nir una pena.....

En un dels rosers hi vaig veure du-
gues lluhernes.

Jo que sí, les agafo i te les poso als
cabells.

Com que tens els cabells tan negres,
brillaven més!...

Pero prompte les lluhernes s' ama-
garen entre Is cabells i jo t vaig des-
pertar.

Que t creus que m costá poc rato
el dir-ho lo de les lluhernes?

Pero al llltim t' ho vaig dir perque
5
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m va fer por que a la nit les trobessis
al anárten al llit i podríes espantarte.

I tú, bon xic esporugida, me vas
manar que les busqués. I vinga apartar
cabells i no les trobava. Qu' eran fins
els cabells, Ninons hermosa!

Allavores te vas posar nervioseta i
fugires al teu cuarto pera despullante,
puig jurares que les sentíes pit avall.
I t esgarrifares...

Pero no les vas trobar. .

Lo de les lluhernes me va preocupar
molt, molt!

I una nit d' hivern, al mirarte en les
mitjes fosques del menjador, perque
1' avia en la regia poltrona no s troba

-va be i la llum li feia mal, vaig veure
brillar els teus ulls negres... ab una
claror que jo havia vist un altra ve-
gada.

I vet aquí que vaig pensar que tal
volta les llubernes s' havíen amagat en
ton caparronet alegre i miraven per les
nines dels teus ulls.

I al confiarte el meu pensament, sé
que s van trobar nostres mans ami-
gues. ¿Te 'n recordes? i t vaig dir que
t' estimava.

I... ja ho veus, Ninons, si t' hi es•
timat!

Octubre, 1901.

= FEUMME UNA GRACIA DE CARITAT.-

Parauïes que soc sentides
en eix jorn hivernal,
.han sigut per inon cor tant ácullides
que l'han omplert d'un goig primaveral;
i al vellet de mirades entristides
un' almoina mon cor l'hi ha donat,

en ses mans esllanguides
l'almoina de mon cor hi ha relliscat
-QUE DEU VOS PAGUI LA CARITAT -

ces paraules benehides
7n' han omplert de santedat.

XAVIER VIURA.

6

DELIA

Per que l' brillant Catullus
en una poesía
llohava sa bellesa
gojosa somrigué,
enes mai pogué 1 poeta
rublí la seva aimia
de la brillanta flama
d' amor que l' encengué.

I un jorn morí Catullus;
també li arrivá l' hora
enarcada en l' inflexible
rellotje de la sort,
i un cortesá al saver -ho
digué confós:—Senyora,
avui el gran Catullus
vostre poeta, ha mort. 

I la esplendenta Delia
tot duna recordant -se
del malhaurat poeta
digué ab desdeny injust
alsant sa hermosa testa
i en son espill mirant-se:.
—¡Sa mort! ¡Pobre poeta!
¡Tenía molt bon gust!

JOSEP CARNER.

T' ESTIMO

Vas dirme la paraula lluminosa
ab tota l' emoció del teu esprit;
s' esvahiren les ombras de la nit
i va florí l' aubada esplendorosa...

Tota tu vàs semblar-me mnès hermosa
i tot jo rpm vaig sentir rejovenit,
qu'avans d' aquell moment tant pres -

[sentit
havíem fet la vida ben boirosa...

Oh, repeteixem la paraula santa,
que sempre, sempre més la vull sentir
doncs el silenci del amor m' espanta...

Oh, repeteixem aquell mot diví,
dolça promesa de cançó vibranta,
seguretat del teu repós en mi!...

ANGEL MONTANYA.
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PRELUDI peró de que t trobaria,
ja n' estava ben segur.

D' üN APLEC DE BALADES DEL MONTSENY j al trobarte vida meva,
vaig parlar ben resolut

Quan arriva 1 temps florit per x6, porque avans de veure-'t
de la primavera ya sabia qui erats tú.

la montanya del Montseny 1z
se vesteix de festa. Dihente amor d' ullets de seda,

Se vesteix de raigs de Sot al mati t' hi saludat,
que sos cimalls trenca i la seda humitejantse

com els caramells de glaç m' ha tornat el Deuteguard.
de la roca esquerpa De les llagrimer caigudes

caramells que s tornan fonts ni una sola n' hi plegat;
llacs i torrenteres la resposta qu' esperava

que s' eslumban rodolant no era pas la de plorar;
a la plana goda I ai plorant, jo dolsa vida

i al cap-garlos tot hi riu volia ser contestat,
am aires de festa. ab un abric de la seda,

Les flors tendres van obrin d' aquets ulls qu' lai saludat.
ses calcers, despertes 1II

que is anima am refilets Se ma podrá estroncá l doll de poesía
gentil cadarnera. si t' allunyen de Ini,

Cadarnera del bon temps peró l' amor que ns varemjurá un dia,
les roses saguejen aquét no pot morir.

somrient als llesamins Podré acabar la fé que van donarme
i clavellinres mons passats de son Deu,

que pels marges del torrent mes rés are ni mai podrá acabarme
llur flaire esbargeixen. la fé del amor teu.

cantant l' himne del amor, Acabaré la vida una vegada
que la primavera per que ha de esser així,

voluptosa va mostrant pero cor meu, 1' amor, la fé jurada,
ses gales eternes. no podrá mai morir.

Oh! montanya colosal RAFEL FOLOII I CAPDEVILA. 

de la patria meva
vesteixte de raigs de sol

que 'ls pobles del vol
AL AMOR (ORACIO),ten dihuen , ia reina.

ANTóN BUSQUETS 1 PUNSET PER SANTIAGO RUSIÑOL

L' oració del amor tots 1' hem resa-
da, al fons del cor. L' anem resant, a

ANIMIQUES
lo llarc de la vida, cada dia un granet	 3

,del	 osari-dolcisim, fins a la mort.

Avans, molt avans de veuret,
I—

L' anem resant quan neix la prima-

ja sabia qui erats tu, vera, i a la tardor;	 quan	 1'	 istiu	 ens

ja t' havia vist mil voltes,j halena i 1'	 hivern ens decanta;	 quan 
no sé ahont, ni se ab quins ults. clareja 1' aurora o al fons	 del	 cor	 del

No sabía ma estimada home ve la foscor.
si erats aprop o erats lluny,

7
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La resem a tot' hora que 1' anima 's
desperta per alçar el vol; per juntar-se
i niar sota una sola branca; per dar
vida a la vida i fer granar la terra a la
claror.

L' oració del amor tot lo del món la
resa en la viudor; la terra resa als nu-
vnls, i els nuvols a les serres ; les ones
a la platja, i la platja a 1' escuma de
salabror.

Les blanques papellones, volant apa
-rellades, resen d' amor; resen besant-se

al gronxament del aire, i a cada bés que
resen a 1' ombra d' una planta neix una
flor.

plany, fet de sospirs i resos, altres au -
cells i altres sospirs ne neixen, resant a

cho r.

El reso de les plantes que 1' oreig se
n' emporta és la llevor; és la llevor d'
amor que altres plantes esperen per
estrenyer anib els llavis i cloure les co-
roles amb un petó.

Com 1' aucell i la planta, el vent i

les onades, resem 1' amor; vivim ilusio-
nant-nos en 1' eterna abraçada, que del
fons del engany que 1' amor ens prepa-
ra surt la claror.

L' oració del amor tots 1' hem resa-
da, al fons del cor. Anem resant, a lo

Els aucells en els boscos, sota la nit llarc • de la vida, cada dia un granet del
serena, canten llur plor; i d' aquell	 rosari dolcissim, fins a la mort.

-ten S U^-

L' ESPANTADOR

Ilont va la nuvolada tenebrosa
que frec, a frec dels camps

travessa 1 cel, feixuga i pavorosa,
yrenjat són pit de calabruixa i llamps?
L' assoladora brisa de Novembre

- cruix en l' arbre des fullat,
ji bon Pagés ab ma cansada sembra
grana i nies grana en l° ample óany llaurat.
En tan, moventse ab convulsions estranyes,

s' aixeca al mitj pel camp
l' espantador, de pellingots i canyes,
que afronta al vent i desafia al llamp.
Pero Z' aucell sab que aquell bias que brega

ni es un bras ni fa anal,
i apenes veu el sembrador que plega
comença dintre ls solcs la bacanal.

APELES MESTRES.

8



EL BES DE GEL,

PER NARCIS GELI GAY

I
El jardí es trist, es un d' aquells jar-

dins que a meditar conviden, es un
jardí tot plé de xiprers alts i voltat de
rosers blancs.

I ab ses mans blanques, com dels
rosers les roses; la viuda cuida del
jardí.

Al vespre —al anunciar-se la nit fosca
de misteris plena—ella, la viuda, la
dona que un jorn fou estimada per un
donzell hermós com el mateix Apol i
bó com Job, passeija bona estona tot
recordant els jorns que 1 passeig junt
ab ell fehia.

Talment 'dirían al veure -lo ab son
trajo negrós que s la Tristesa donant
toms pel jardí.

II
A la viuda, 1' estima un home jove

un home plé de vicis i amant de les
disbauxes.

I ella com del mal esperit d' ell
fuig.

No oblida pas a son volgut espós, el
que un jorn va fruhir d' aquella dona
que plorant va vivint, viu i sospira!

11' home a la viuda vol veure en
plena nit, al mij- del jardí trist tot pa-

seijant-se.
III

I en una quieta vetlla, - per entre 1
fosc fullatje 1` home cap a n' ella
avanÇá i un bes va ferl•hi als llavis.

I al sentir-se la dona 1 bes d' un mal
factor cridá fort i 1' home esporugit
fugí.

I la viuda trobant-se sola i trista, tro
-bant-se profanada i recordant-se d' ell,

de son espós hermós com el mateix
Apol i bó com Job, se llensá dintre.l
llac.

I les aigues van besar eb un bés per
el rostre blanc de la dona fidel besada

AUBA

per un home amic de les disbauxes i
dels vicis, besada ab bes de gel...

FULLES DESCLOSES,

PER PERE PRAT

Recordo aquells dies tan tranquils;`
que lliure ma pensa de meditacions ni'
abandonava per complert en braços de
1' al-legria, d' una al-legria esbojarrada
i cínica...

Veia la vida como una realitat, plena
d' il-lusións i esperançes... ¡Oh! pri-
maveres, us veia esplendoroses, ra-
diants; les vostres flaires ubriacaven la
mev' ánima inconscienta... .

Cor meu; polç vil que bateses en mi,
impulçada per la força del desvari en
mon somnit: volies enganyarme!

Contemplo avui la passatjera prima-
vera, i no experimento mes que una
sensació de tristesa que m reconcentra
en mos pensaments 1 retorts...

Jo no us veig primavera, vestida de
colors i embolcallada am flaires gaies i
esplendentes: vindrán els vents glaçats
de la tardor i les fulles seques rodola

-rán per terra, deixant les branques des-
pullades, ploroses, tot esperant la mort
de la vinente fruhida...

Aixeco ma testa al horitzó, 1 veig
obscura, negre la volta inmença i a
travers de ses tenebres hi esdevino una
altre vida que será eterna...

Jo no sento el vigor de la meva jo-
venesa... Mes sangs no bullen xardo-
roses sota 1 vigorós alé del comença

-ment de neon somni... Sento fondrem,
desferme lentament com van fonent-se
Is glops de la nevada, mes 1' aigua s'
evapora, enlairant-se a regions que jo
sento...

Disfrutéu, goséu, amics meus de lá
que vosaltres en dieu vida; fantasieu am

9



AUBA

primaveres que no fineixin mai... . ,
Aquesta la trovaren al despertar...

Jo també vull gozar-la la Vide...
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

... A travers dels arbres moribonds i
de les fulles y herbes mortes, hi vist el
sol enfontsan-se pels espais á llençar
sos raigs enganyadors per altres terres.
La volta era grise i entre les boires que
vagaven a mon entorn començaven a
ovirarse les esteles del infinit.

Derrera un serrat vegí dos sombres
que s' anxecaven ufanes en mij de la
foscor, com si fossen espectres de som

-nis paçats.
Ben prompte ovirá dos xiprés fron-

dosos enfront d' un tros de terrer vol-
tat de blancs murs: era la manció dels
que ja no sommien...

I els xiprés eren plens de fulles; no
s' han assecat a impuls del despulladiÇ
vent tardorenc, perque is xiprés son
simbol de una vida eterna.

Hi entrat al cementiri...
Les eures s' enrotllaven sorolloses

per les tombes blanques i les ferestes
reixes dels nitxos; els focs-follets dan-
çanven per l'aire amagant -se des-
prés entre les semprevives; se sentien
els creiximents de les fustes que tanca-
ven els coços que s' han després del
fluit de les visions, i que sens ell s'
anaven tornant polç, se confonien aun
la terra d' una manera lenda.,,

... Llavors l' esperit, deixant abati
-donada per sempre la materia, s' en-

laira a les fosques regions del nostre
ideal, a aquelles regions infinites hont
se d' una vida perdurable, verdadera,
plene de cançons i d' hermosura...

... La vida que vosaltres sentiu no es
mes que una visió plene de sençacions
d' esperances i de recorts...

LA BARRICADA,

PER JOAN B. FORN

1
Dins d' un carreró humit i fosc tan,

que no mes hi entraba una ratlla de sol
com una rialla, del jorn per un tros de
terra sense adificar hi havia una taberna

El raig de sol que passaba entre dos
cases mitj enrunades besaba de ple a
ple les negroses parets de la taberna
que descubreixen a trossos les pedres
que les formen; com un pobre que en-
senya ses magres carns pels forats de
sos pallingos.

En mij de 1' entrada fosca com gola
de llop i rematada per 1' imprescindible
rama de pi, el taberner estava mirant
ab cara de satisfacció la tenda plena de
parroquians ab sos ulls de fura i mirant
a estones lo fons del carreró pera po-
sarse mes alegre i feia cara de lluna
cada volta que veia venir algún aficio-
nat al seu article.

Llavors acompanyava a dintre al que
arrivava i 1' hi serveia lo corresponent
vas de vi, en mij de les rialles, dispu-
tas, i tring de gots al caure sobre les
humides taules; barrejant-si amb el
reglamentari cop de puny de jugador.

Se respirava un aire viciat i tan ca-
rregatd'esperitsque casi semblavaboira
per lo molt espés...

Allá se arreglava la patria i.,. es per-
día temps.

Els dos amics aconsellaven ane n
Pau, assentats vora la porta, destacan
ses cares vermelles i fluentes pel resol
del carrer,. damunt del fondo de parets
negroses... com de tartá...

S' havia de ser home una vegada a
la vida... Are havien ells de fer la llei...
No serien mes esclaus, be massa que
ho havian sigut...

Llls venien del meeting i si en Pau
io
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hagués sentit els discursos ja estaria
convençut.

No Iii havia mes remei qui tirarse al
carrer...

En Pau es va convencer.
I els tres amics es van jurar fidelitat

sellant lo pacte ab una copa del fort...

II
La ciutat fabril presentava trist as-

pecte.
Un rumor de tomba suplia al brugit

dels dias de treball...
Ja feia massa temps que duraba

aquell estat anormal de coses.
Les fabriques plegades; els civils pa-

trullant pels carrers i els obrers espe-
rant 1' hora de dar el cop...

Per fi s va determinar assaltar una
fabrica... En Pau també va ser dels de
la colla...

Mes a la primera embestida van te-
nir que recular.

Llavors entre crits, corredisas i al -
gún tiro se consegui fer una mica de
barricada ab les pedres que van treure
del carrer i que ab un moment van
quedar apilonades.

Parapetats aixis van fer cara a la
caballeria...

Tembé hi era en Pau que no sabia
lo que feya descarregant sense tó ni
solta lo seu revolver; cego de rabia en
mij del nuvol de fum que omplia '1
carrer i la cridoria de visques i moris
de reglament...

Una gran quietut va matar el prece-
dent soroll i en Pau es vegé voltat de
civils que anaven sortin d' en mij de
la fumareda que s perdia en 1' aire.

Els seus amics i consellers 1' havien
deixat sol.

LA FESTA MAJOR,

PER JOSEP BAS

El cuarto era fosc, tan sols hi pene-
traba per las escletxas de la finestra
una claror esmortuida, una claror que
daba quelcom mes que la mateixa fos-
cor; sols ab un retó hi habia un color
diferent de tot lo del cuarto, era una
taca blanca, era el jaç de la pobre ve-
lla, que s' estaba acabant per moments.
I ella mij ho desitjaba anarsen, doncs
veia que en aquella casa era un destorb,
era un arbre sens fruit.

Sa cara era groga i flaca ie mes
semblava de pergami que de pell i carn,
sos dits eran llares i punxaguts, per sos
ulls vidriosos deixabaentreveure la mort
que nos era pas gaire lluny, i que a
cada moment que pasava s' anava acos-
tan mes depresa, mes depresa.

De prompte sembla que dintre el
cuarto hi faltés aire, que dintre el cuar-
to hi hagués entrat un altre cos, pero
un cos misteriós, un cos terriple, un
cos que fa tremoló a tot-hom i que tot

-hom a d' anar a parar a ses fatídiques i
repulsives mans.

Ja no se sentia el respiró pasat i
monoton de la pobre vella, ja tot habia
finit per ella.

I allá den llá se sentian els vibrants
acords de la nostre dança; era la festa
major del poble.

--

CLEOPATRA,

PER XAVIER ZENGOTITA

Cleopatra la reina de 1' Egipte i la
hermosura, te Is ulls lluhents i Is lla-
vis rojos... 11 seu cos esculptural de
formes vincladices i superbes s' ende-
vina a travers de la túnica de seda i

11
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or... I sa cabellera destrenada descen-
deix hermosament movible sobre '1 seu
pit mil nú...

Riques sandalies a 1' istil de les que
usaven les belles cortesanes de la Roma
antiga, clouhen sos peus rosats qu' en-
fonza en els brodats coixins i pells de
tigre exteses en 1' ample paviment de
son palau egipci... I 1 seu cos esculp-
tural i temtador se recolza voluptuosa-
m ent ab moviments suavíssims.

Al voltant de la bella sobirana en
aquella sala de plers i voluptuositats,
hont creman constantment les ener-
vants esséncias d' encens i mirra, can-
ten i dancen dones sensuals d' hermosos
ulls i formes modelades... I llurs am-
ples vestits de seda entreteixida en or i
perles, s' imflen i torcen voluptuosa-
m ent ...

Cleopatra clou ses perpelles i mitj
s' adorm entre 1' alé afrodisíac qu' ex-
halen els brasers d' argent.,. I en la
seva somnolencia entreveu el seu regne
com planura d' or hont hi rellisca la
llun-1 i els arbres se cim'crejan al esbu-
fec d' un ventitjol suau i perfumat, en-
treveu el pais del cel més blau, de ve-
getació m'és verdejanta, de flors més
belles i ans més hernioses, entreveu el
pais del seu amor primer i de sa glo-
ria... I Cleopatra la reina de 1' Egipte i
la hermosura s' adorin entre ls efluvis
enervants d' encens i mirra.

DE PINTURA

Sens dupte que les innovacions oco-
rregudes al Art d' un grand temps
ença., li son altament ventatjoses en
veritat, en força i en poesía. Y li son
ventatjoses quand son pintors com en
Mir els que l' innovan, quand son poe-
tas d' anima sensible i gran, perquè en
Mir es un gran poeta. Y ens caldría no
mès afeigir, que ademès de ser gran
poeta és gran pintor, per dir que les
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seves obres son filles d' aquestes gran-
deses, posant punt final sota d' aquei-
xes ratlles:

L' exposició darrera d' en Mir a can
Parés, no ha sigut res mès qu' el cum-
pliment de les esperançes qu' ens déixà
'1 pintor quand de nosaltres va allu-
nyarse. L' illa daurade la ha fet de.
model. I ell ens 1' há mostrada tal com
es, ab les seves aigües; els seus cels.,
ab ses roques fantasioses, ab sos cre-
puscles de sane. I el seu pinzell ha
sigut fidelissim: 1' emoció no ha impe-
dit la transmissió fidel, lo que no passa
sinó als mestres. Perquè en Mir es
mestre, per què 's 1' Artista tal com ha
d' esser per rebren el nom.

I no volèm tildar a ses obras d' osa-
des, sins que les considerarèm una
font de poesía,"ont a través d'un anima
sensible, hi veièm un gran colorista, hi
veièm un devassall de colors harmoni-
cament transportats de la mare natu-
ralesa per un dels fills que mès 1' esti-
man, per què mès la senten,

xx
L' exposición d' en Barran a can Pa-

rés no ha resultat pas lo que s' espera-
va. Hi té uns quands quadros, alguns
d' ells grossos i trevallats, prò no sem-
blan tots fets per la mateixa ma,. En
1' unic que hi vehiém un artista es en el
dels repatriats, si bé es faltat d' am-
bent per mès que no hi manqui sol.

Les marines resultan mol bé de sol
si be la mar no té 1 colorit intens que
fora de desitjar. Alguns retrats demos-
tren les bones cualitats den Barran. Es
de notar el pati exposat pié d` una flai-
re humida i sanitose, plena d' Art i.
alegria.

Hem de notar las ben deixadas teles
d' en F. Mestres exposades també a
can Parés, les que reputan a son autor
el nom obtingut en diferentes manifes-
tacions.

Inagurat el mès darrer el Círcol Ar-
tístic, va donar-nos una prova mès
de lo poc que val 1' Associació, puig si
bè es veritat que hi ha en 1' exposició
inagural alguns cuadros de valía, la
major part donaven mostres de poca
experiencia i art, i de poc sentiment
o poesía, quines coses sembla qu' al-
gunes, com les obres den Gisbert



AUBA

volen tenirles, sense lograr-ho. Sense
justesa ni enteniment de colors, sense
geni, sense potencia passen la major
part dels cuadros inatvertits dels visi

-tans. Fora de lo molt i bb que hi tè
en Junyent, de unes mostres den Ru-
siñoi, Cases, Soló d' unes notes acolo-
rides den Solé, tot lo demès, si ben
detallat podriem trovar-hi quelcom bò
excusèm dir, que no ests, pas a 1' altu-
ra de lo que el Círcol Artístic vol i
deu significar, ni es aixó lo que debèm
esperar dels que s titulen entenedors,
artistes i persones de gust, —M.

MÚSICA

El día quinze d' Octubre va tenir
lloc al teatre Principal el segon con-
cert de la Filarmónica en el que llui-
ren ses grans cualitats els mestres Pug-
no i Crickboon fent-nos passar una vet-
lla delisiosa que 'ns recordhi el famós
concert donat 1' any passat per dits ar-
tistes en el que juga principal paper la
gran Sonata a Kreuttzer, den Beetho-
ven.

Al final del concert per correspon
-dre al entusiasme del public ens ob-

sequiaren ab un temps de dita Sonata.
Celebraríem que es repetisin ben sovin

• semblants vetllades, amb elles guanya
-ría la cultura de la nostre ciutat de

gran manera.
El zetze del mateix va tenir lloc el

concert Casals -Bauer. No cal dir si hi
havien ganes de sentir-los; la prova es
que 1 teatre Principal tingué un ple a
vessar. En Casals interpretá la seva
part del programa—no gaire be escu-
llit— magistralment, mostranse com un
dels millors violoncel -listes que 's co-
neixen.

En Bauer-encare que el día avans
havíem sentit en Pugno-no ens va pas
desmerirxe de la opinió que l'hi te-
níam formada desde la Primavera.

Interpreta ab molt acert al progra-
ma sen continuament aplaudides la
major part de les obres, tocan per com-
plaure al public la célebre cavalcada
de les Walkiries, que executa d' una
manera maravellosa.

El diumenje seguent donaren el se-
gon concert sen sumament aplaudits.

L' Associació Musical d' aquesta va
organisá pèl día 23 d' Octubre un con-
cert en el que hi prengué part un cuar-
tet de solistes de la Scola Chantorum de
París, nostre aplaudit Orfeó Catalá i
una orquestra d' instruments de corda
dirigida pèl mestre francés de dita escó
la Mr. Charles Bordes. -

El programa fou sumament hermós
doncs tot estava dedicat a la música
clásica antiga. Els solistes careixen de
veu, pero tenen una escola de cant
exelent que supleix aquesta falta; de
tots modos trobem que va 'esser un
gran disbarat que semblan concert es
des en un teatre treient tota la fesomía
clásica de dita música, cosa que ab una
iglesia haguera resoltat molt mes.

L' Orfeó Catalá interpreta ab al
acert de sempre la segona part del
programa cantant entre altres escu-
llides cançons el Domine puer neus,
del mestre Bordes — a qui `l public
cridái,'lo mateix que el mestre Nicolau
autor de la Mare de Deu.

Al final de la segona part el public
comensa a demanar "Els Segadors,"
sent cantats i escoltats apeu dret perto-
ta la mombrosa concurrencia que om-
plía de gom a gom el teatre Novetats.

JOSEP BAS

1>^

BIBLIOGRAFÍA

PER A. MASERAS

LLIBERTAT.—Comedia en tres actes
per Santiago Rusiñol.— Tipografia
de e'L Avenç». 1901.

Massa discutida es̀ la personalitat
den Rusiñol, per què nosaltres vin-
guèm a posar o a treurer arguments
per definir-la.

Conegudíssimes son les opinions de
la seva darrera obra, i casi creiem que
el nostre criteri, dades les ocasions di-
verces que ha donat el present llibre,
per qué la prensa n parlès.

Nosaltres, a fè d' imparcials el tenim
d' analisar baix tres punts de vista, es
dir, en el concepte literari, en el dra-
matic i en el filosofic. No 1' analisarèm
per actes, per què creièm quen Rusi-
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ñol no ha escrit tres actes, sinó que ha
escrit una obra.

Icom a obra, ha procurat al fer-la
fer-la redona, sencera, lligada en tote
les seves desfiles, vestida d' un color
de porpra, d' un color llampant pro-
pens a fer meditar i a fer riurer. Per
què en el concepte literari no tenim ni
1 dret ni 1' obligació de tatxarli res;
ans bè, tindria deservir-nos d' exemple
i de mestre en Rusiñol, respecte an
aquesta sátira llisquenta i fina i pene-
trant, no gens perifrastica, sinó llença-
da al bulto ab un vestit virolat ni mas-
sa xic ni massa ample. Les seves pa-
raules son justes, el seus rahonaments
rahonats, i les seves sentencias son
llençades en el precís moment en que
tenen de ser-ho. En resum, l' obra lite-
raria den Rusiñol té un colorit de
frases magnific, per demès armonic i
penetrant, embalssamat d' una satira
olorosa que 1' embaurna tota.

Baix els conceptes dramatic i filosó-
fic pot-ser no ens etiv.ocariem si afir-
messim que Llibertat! entra de plè en
1' influencia ibseniana. Si bè regna en
ella una perfecta armonía en el desen-
rotllo tè alguns passatjes convencio-
nals i no massa poétics. Pot-ser es
aquesta la falta mès grossa que li hem
endevinat.

En Llibertat! hi han trossos que ea-
reixen de veritat i bellesa; no hi hèm
sabut veure hi en ella el poeta ni 1' ar-
tista, cosa que ns dol molt per qué es
lo que ès verdaderament lo seu autor.

Si en Rusiñol ha volgut fer un obra
filosófica 1' ha errada. Aquell indivi-
dualisme den Martinet es artificial a
tot ser-ho, aquella huelga deixa molt
que desitjar en quand a la veritat de la
forma i la reunió del segón acte la
trovèm massa forçade, malgrat lo bo-
nica i ben escrita qu' está.

Però en resum, en Rusiñol no ha
perdut en Llibertat! res de la seva
fama. al contrari, ha deixat ben senta-
des ses cualitats d' afectista i autor de
força, però les seves filosofies per lo
convencionals no convencen.

Però per çó, no s trigui 1' estimat
artista que 1 censurèm. Pot-ser som
mès individualistes qu' ell pera dei-
xarlo en complerta llibertat en les
seves imposicions.

Tot lo qu' hem exposat podriem ha-
verho dit en quatre paraules: 1' obra
ens agrada, però no en convens.

I no ens convenç per qué es forçada,
feta per força i pot-ser per aprofitar el
colorit de les frases i els cops d' afecte
teatrals. Però això es menguaría si
trovessim en la darrera obra d'en Ru-
siñol lo que tant hi vam anyorar quand
ví estrenar-se; la poesía. Per què la
personalitat d' en Rusiñol es la d' un
poeta, no la d' un autor dramatic.

-^Cr

REVISTA DE REVISTES

En la Revue Socialiste del mes d' Oc-
tubre, tracta en Camille Manclair de
1' obra social del art modern— esculp-
tura, música i pintura; del teatre va
parlar ja fa temps. La RevueSocialis-
te, com el seu nom ja ho diu, es la re-
vista portaveu del socialisme intelec-
tual i alhora polític francés. En cada
número tracta del moviment social du-
rant el mes, donant comte dels mee-
tigs socialistes í les vagues principals
de França ji' estranger, Tracta també
d' assumptes doctrinals i sos concells
son escoltats per tots els partidaris
d' una nova vida amb gran veneració.
El seu aspecte exterior es força esté-
tica i de gran serietat.

Va dir 1' Ernest Vendrell en una
conferencia, que n la Europa moder-
na, en la d' avui, hi han homes plens
de Sinceritat iplens d' Esforç —amduas
cualitats patrimoni dels héroes - ho-
mes que pensen per si sols, sense aju-
da, homes lliures en mij de 1' esclavi-
tud, dels nostres dies; homes que viuen
am totes ses pasions i que gandeixen
plenament de la Vida; homes sense
prejudicis, homes grans i plens d'
estimació per sos germans.... I aquets
homes diuen tot lo que pensen, ses pa-
raules son plenes de Vritat, i els seus
fets son plens de Voluntat. Son els des-
cendents dels antics grecs.

En Camile Manclair no essent un
geni com un Zola i en Tolstoï—el pri-
mer tipo representatiu, pera en Ven-
drell, de 1' acció moral del nostres dies
—es amb tot un sociolec que val, pos-
sehit d' un gran amor vers els obrers
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manuals i intelectuals, Totes les seves
obres respiren entusiasme i bona fe;
1' odi que te als burgessos es homeric;
sa manera d' escriure es artística i cla-
ra i sas frasses son energiques i sense
envolcallar per les imatjes, amb tot i
ten¡ algunes que ns agraden.

Comença 1 seu article —del que ni par-
lat ja avans—defençan als artistes dels
que diuen que aquests fan obres d' art
sol pels burguessos com si fossim als
sigles mig-evals o del Renaixement, en
que is artistes eran els costisans dels
grans senyors i primceps. Actualment
els artistes son obrers, obrers intelec-
tuals, pro igualment dominats per les
classes directrius, castes adinerades,
anti artístiques, grolleres, i inutils per
tot lo que no sigui fer diners. I se-
segons en Manclair es necesari des-
truir 1' esperit que aquestes classes
han escampat pel mon... Aquestes
gents Bandeixen elles soles de les
Arts fent una acción inmoral, perque
1' Art es el somriure de la Vida moral
i aquesta a tots somriu, com dona her-
mosa que regala son cos i sos expasmes
a tothom que els desitja 1' Art no es pas
pera una casta, es pera tots els homes
que ho vulguin recullir i que frueixin
en sa contemplació, com els católics
devant del Sacre Ofici de la Missa. I
tot lo que impedeixi aquesta posse-
sió de 1' Art per tots, será pera n
Manclair anti-humá i inmoral.

L' artModern tendeix a esser de tots;
antigament, en temps de Lluis XIV se
prohibí que les clases rurals i populars
fossin 1' idea de les obres pictoriques.
En el sigle xvm malgrat la Enciclope-
dia, el poble no es objecte de les arts,
fora de pastorals idilis. L' Academisme
persa grollerament sobre la França i
els poders consular i del directori i el
Imperi no lliuran a les arts d' aquesta
tiranía, d' aquest jou. I en el sigle xix
es cuan comença lo poble aesser 1' idea
de las obres artístiques, quadros, nove-
les, esculpturas i música. En Gustau
Charpentier escriu 1' opera Loatise, en
Zola L'assoinmoir en Rodin esculp, í en
Collet i en Menier pintan la gent de mar
i de les mines. La pintura s' ha tornat ja
social, els bons cuadros moderns en-
clouen una idea socialista; totes les arts
contribuirán al triomf de la Justicia...

Aixó diu en Manclair: ses idees pot -ser
siguin errades, mes deixen veura una
ánima sincera, que segons en Carlyle
es la primera virtut pera esser heroe.

—Es digne de llegir 1' article den
Vincent, al Mercure de la France, so-
bre la literatura catalana, en aquests
derrers messos. En Vincent es gran
coneixedor de nostre llengua i de nos-
tres costums; coneix tot lo espanyol, i
parlá a França de lo millor d' Espanya.
Sense dir res de nou, ensenya als cata-
lans que hi ha algú en el somniat París
que parlá d' ells, que anomena ses
obres i que aplaudeix els mascles es-
forços vers un art novell, hermós i ric.

—A Catalunya vam tenir dugues bo-
nes revistes L'Avenç i Catalania. La
primera—en que escribien enPompeius
Gener, en Jaume Brossa, 1' Alexandre
Cortada i Guanyabens — sortí fins a
1' any 93; la segona sortí el 98. Actual-
ment sembla que la revista mensual
Pel & Plovia, es la encarregada de la
representació del moviment artístic ca •
talá i Joventud del moviment politic i
social.

En Santiago Rusiñol publica en la
primera de las dues —en el mes de Se-
tembre —un magnífic article: La casa
del silenci, que aplaudim amb tot i veu-
re en el seu fons quelcom de malaltía
no ja de decadencia. En Rusiñol de
mostra que '1 seu geni literari encare
creix, encare va enlairant•se i definint

-se. Escriuen en el mateix número en
Joaquim Manel Gay sobre 'ls teatres
wagnerians, i en Vicent d' Indy sobre
1 tractat d' harmonía den Morera.

EM. A

Remerciem sincerament als que ns
han ajudat en la tasca de preparar
aquesta revista; are hem vist qui son
els bons amics i ls bons companys i
hem vist tota la grandor del Art anó-
nim—d' aquest Art ple d' heroes i de
martres, ont tothom pot entrar com va
dir en Marquina en sa lloança.—Hem
vist que ls bons amics son els que
ajuden en totes ocasions, no 'ls que sen
riuen de tot lo que no siguin baixos vi-
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cis gandits sense entusiasme i incon-
cientment. Aquestos bons amics tan
sols ájuden cuan es pera enfangar-se o
depravar-se, cuan es pera enlairar-se
no ho comprenen......;

... ; I cuan se is hi diu ajudeunos
amics a sentir la bellesa i a fer Art,
riuen bestialment, no com persones:
el seuriure no es el benehit per Za-
rathustra....

Fa unes semmanes que 1 mestre
Henric Morera, se n' anat a Madrid,
ont al Teatre Líric den Chapí, estre-
nará L' Emporiuin, ópera en tres
actes. L' anada den Morera anuncia-
da feia temps pel Diluvio, hasigut
causa de que tothom parles-hi del
seu catalanisme i recordes-hi el seu
Arbre Sagrat i Segadors. No criti-
quem nosaltres an Morera; 1' art

-creiem—no te patria ni te odis Pro si
molt estranyem que sa rprimera ópera
la estreni en un teatre ont mana 1'
autor d' aquells grans esperpentos
—segons va dir en Morera temps pas

-sats—i devant d' un public en cultura
musical molt inferior al nostre. (Nú-
mero 2 de Catalunya Nova, publicació
mensual, portaveu de la Societat del
mateix nòm).

Son els redactors d' aquesta revista,
1' Alfonso, Emanuel; Bás, Josep; Don-
cel, Rossendo; Forn, Joan B; Maseras,
Alphons; Prats, Josep M.a; i Zengotita,
Xavier.

Escriurán en aquesta revista, entre
altres, en Carner, Puig Oriol, Josep;
Gay, Joaquim Manuel; Montanya, An-
gel; Mestres, Apeles; Nogueras i 011er,
Rafel; Ors, Eugeni; 011er Rabassa,
Joan; Rusiñol, Santiago; Viura, Xa-
vier; Verdaguer, Jacinto; Ruiz Lopez,
Rafel i Gili Gay. Narcis.

I procurarém que escriguin:
L' Iglesias, Ignasi; Masso Torrents,

Jaume; Guimerá, Angel; Maragall,
Joan; Pérez Jorba, Joan; Casellas,
Raimond; Gener, Pompeus; Marqui-
na, Eduart; Cortiella, Felip; Coromi-
nas, Pere; Cortada, Alexandre, Terri,
Jaume; Planas i Font, Claudi; Tell,
Guillém; Guanyabens, E.; Gual, Adriá;
i Catalá, Victor.
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El dia 2 del corrent va tenir lloc al
"Art i Patria", una vetlla de tardor
dedicada als artistes morts.

La vetllada fou una prova de vida
de la entitat sobresurtin la poesia del
nostre amic Suriñach, el tribut als ar-
tistas nacional den Busquets, la poesía
el "Tisic" de 1' Angel Montanya, i
el re cort als artistes desconeguts
den Nogueras, que publicarem el nú-
mero vinent.

En Via interpreta ab acert la part
musical del programa, tancant la festa
en Josep M .  Roca ab un parlament
sobre ls martres de nostra terra.

El passat Setembre morí a Manila el
Dr. Agustí Alfonç Maseras, respetable
i ji lustre catalá nat a Falset, qui ha
deixat am la vida una perdua irrepara-
ble a 1' humanitat, puig el Dr. Maseras,
degá de la Facultad de Medicina de
Manila, president de la Junta de Sani-
tat de la mateixa ciutat, era persona
a qui la ciencia deu innumerables tre-
valls de sa feconda ploma; el doctor
Maseras, fundá la prensa médica en
aquellas regions i Orient; era indivi-
duo de moltitut de corporacions fili-
pines i estrangeres, colaborador en
revistes mediques de Paris, New-York
era estimadissim en la ciutat de Mani-
la, la que li ha donat una fama ben
merescuda. ¡Llástima que no fos sino
local, puig aquí, ben poca gent el co-
neixia! Sentim la mort del catalá ilus-
tre, sabi doctor, i persona model de
virtuts civiques. La mort se 1' ha endut
als 41 anys; en molt poc temps, va
treballar massa. Acompanyém am el
dol al seu nebot, el nostre estimat
company Alphons Maseras.

S' ha constituit en aquesta ciutat 1'
Asociació Wagneriana, am 1' objecte
de donar a coneixer el sentit filosofic
de 1' obra del gran geni alemany, i
crear, al mateix temps, artistes aptes
pera representarla a conciencia.

No cál dir lo molt que desitjem que
fassi quelcom de bo, pera gloria del
art i de Catalunya.

Estampa de la Cassa P. de Caritat
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