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Geli nat4bLe de Ca&aLUnga.

SANTIAGO RUSII\OL.

El nostre desitj avuy hauria sigut parlar ab
extensió de la personalitat artis;ich-literaria d'en
Rusiñol; peró ens ho priva l'haver arrivat tart
l'articlet biográfich escrit per un de nostres
companys, y el no disposar tampoch en aquest
número del espay necessari.

Prou tindrém ocasió de parlarne d'aquest
artista en un altre número, com aixis mateix
publicarém quelcóm d'ell, inédit, tant en litera-
tura com de sas produccions pictóricas.

Pasa eatala11a.

A ' N EN JOAN MARAGALL

Amich y mestre: Ab cuanta rahó us en pla
-nyéu de la mancansa de prosistas catalans y de

la volió esparveradora de poetas y versayres!
En veritat, no deixa d'ésser alarmant, més que
tot lo segón, puig ara vos topéu á cada pas ab
algún barbamech de cabells en bandolera, trajo
especial, ulls esmortuhits y d'ayres mesurats,
quin vos mostra tot seguit la credencial d'escrip-
tor, enumerantvos ab parla pretenciosa, tota la
tirallonga de sos serveys literaris. cuan en son
bagatje no hi enclóu un pot•pourri de coneixe-
ments en materias d'Art y Ciencias, dihentvos
pestas dels venerables mestres, amidantlos ab
un . metro descarat y trobant dolent tot lo que no
ixi de son cercle d'esperits decadents que á
mancansa d'altres quefers, invadeixen las Re-
daccions de revistas intelectuals, assetjant als
ilustrats Directors ab exigencias atrevidas á fi
de poguer véurer sos noms en lletras de motllo,
trobantse més de las vegadas que'ls desconten-
tan, y alashoras ab l'inflor del galapat enveri-
nat, esquitxan imprecacions y's posan á funda-
dors de revistas, redactanilas ells (quins á voltas
ignoran las reglas més vulgars de gramática y
sentit comú), en descrédit del moviment inte-
lectual de casa.

No cal que us el pinti aquest cuadro, puig
forsas vegadas vos déu haver sugerit, com no
deixa de traspuar en aquella breu indicació que
feu en l'article hermosissim que parlant del lli •
bre d'en Casellas, publicareu dias passats en el
Brusi.

Deixemnos d'aquestas miserias, y parlém de
Els sois feréste,;hs; parlemne ab el goig natural
per la troballa d'un ver tresor. Elssols feiésiechs
es un llibre que formará época en la historia de
nostra prosa literaria; sa factura es d'un primor
exquisit que avassalla tot seguit el cor del que
sent y estima l'Art; puig troba en ell una pura
filigrana, acreditantse en Casellas de creador de
veritable mérit, puig que en son llibre no sa-

consola pas d'ésser un mer narrador que copia
lo que veu, sinó per el contrari, enfila un esplet
d'assumptos que á pesar de llur inverossimilitut
en alguns, encantan per la bellesa de forma
que'ls interessa de debó als esperits de gust de-
licat. ¡Qui no ha d'embadalirse ab la descripció
d'aquellas sotaladas foscas y escabrosas ahont
el que s'hi troba li apar que no puga eixirsen
més, condempnat á perpetua tenebra, veyent
solament una llenca de sol pe'ls relleixos dels
cingles espadats, y gosant solament de las tem-
pestats esgarrifosas que s'hi descapdellan ab
tota sa gegantina grandesa! L'ha sentida tan in-
tensa aquella tristesa,y aquell aclaparament l'ha
tant palpat que, al descríurel, sugestiona als
que fruixen sas impresions.

Encar que tinga'l cayent de novela que li ha
volgut donar l'autor, no ho es una novela com
algún critich ha dit; es més bé un epissodi de la
vida d'aquell Mossén Llátzer, capellá privile-
giat, tipo real, ben copiat ab tota la veritat, Ile-
vantlhi aquell agre d'académichquevol donarlhi
l'autor, que si ha conegut y palpat son present,
ignora per complert son passat quelcóm miste-
riós pe'ls que no han viscut sempre en aquells
liochs fondos y corprenedors. ¿Per qué en lloch
de tráurel de ciutat entre pretensiosas manifes-
tacions teológich-dogmáticas no'l feya venir
d'un altre poble ahont mal comprés per sos feli-
gresos en algún acte seu, li haguessin creat per
els encontorns una atmósfera contraria? Aixís
tindria més rahó, encara que no tota, aquell
abandonament y malavolensa dels pagesos de
Montmany. Entre tant, que no'ns endescuydém,
cal que fem present tot seguit la perfecció y
grandesa d'aquells dos jayos, veras figuras de
retaule com els anomenéu vos; y aquell Aleix
de las lo/unas arrencat del natural ab tots els
matisos 5, tochs d'una veritat encisadora. ¡Qué
vegadas l'hem vist aquest tipo en la guillera
terra pels emboscats de la «Verneda de Sant
Pons!)) Verament la tassa misteriosa d'aquell
vegetal es tal com ens la descriu en Casellas; so-
lament hi manca un toch; y es cuan el cassador
selvatje, arracerat en algún soley, aboca'l sarro-
not y las tría y neteja entre satisfacció y cansa-
ment. Afegimhi també Els escarnols al Sagra•
ment, Deu y el Dimoni, La missa blanca y la
rnissa negra y algún altre. Aquests darrerament
esmentats están saturats de vera unció evangé-
lica, acreditant un ver esperit d'observació li

-túrgica en son autor, notantse per'xó cert encar-
carament en la exposició de las rúbricas, que
arriva alguna vegada á malejar la forma exqui-
sida que té'l llibre de cap á cap, forma que acu
sa un prosista refinat y de primera fila. No hi
há pas dupte que després dels Croquis Pire-
nenchs d'en Massó y Torrents y alguns frag-
ments de Mossén Verdaguer, Els sois feréstechs
es el llibre més flayrós; formant ab Sanch prova,
d'en Vayreda, un inventari de costums monta-
nyencas ben ovirador; sinó que aixís com en
Vayreda y els altres ens descriuhen els pagesos
ab serenitat y dolcesa, en Casellas ens els pinta
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temeraris, massa'selvatjes y ab malas inten-
cions, baix el punt de vista general. Els mora-
dors dels; sots /èréstechs, que jo conech superfi
cialment per alguna excursió de correguda, no
son, ni de bon tros, tan bosquerols y selvatjes
com els del cor de la Guillería: els dels indrets
de Susqueda, Carós y Rupit, per exemple, re-
cons ben feréstechs y no obstant allá no arrivan
pas al extrém que'is posa en Casellas, que apa

-reixen repugnants en casi tot el llibre, no ovi-
rantshi ni un esperit que's fassi simpátich y
atractiu al llegidor; al contrari: un els arriva á
odiar, sobre tot si es el llegidor algún d'aquells
que fora de ciutat res troba bo. Ja es vritat que
á la montanya hi há cert encongiment, certa bes-
tialitat sis vol, certa malesa, concedo, peró no
arriva al extrém d'esserho tot, tot. A la monta-
nya, com al pla, Li há ánimas grans, carácters
gegantins, d'una bonesa encisadora y admira-
ble, com hi há també lo contrari. Aixó qu'hem
escatit tantas vegadas en conversas agradosas,
enamorantvos alguns tipos d'abdós extrems que
us he mostrat; donchs aixó no ho veu tothóm
aixis, y'n trobaréu que parlant de montanya ja
s'escruixeixen y arrugan el front ab certa repug-
nancia, y es que ignoran per complert la vida de
las montanyas y jutjan solament per lo que han
tingutocasió de veure enpobles fronterisos á las
terras baixas y que volen escarnir las costums
de ciutat, resultant una barreja repulsiva; peró
al reclós de las serraladas s'hi esbadellan com
fayrosas flors tot un aplech de costums hermo-
sissimas que cridan l'atenció del observador
més refinat.

Suposém nosaltres que ]'ilustre autor de Els
sots feréstechs no hi haurá vist solament tene-
bras en aquells closos; estém ben segurs que hi
ha vist raigs de sol ben revifadors, y aquestos
son las festas camperolas que li haurán sugerit
cuadros plens de vida y de color, bellugosos
com l'aucellada que hi refila escotorida; bona
mostra n'es el capitol del mateix llibre retolat
Las campanas tocan; allá hi há vida veritable,
solament que'ls feligresos no van prou endiu-
menjats, no's bellugan ab prou desinvoltura per
aquell rialler escenari.

Aixís, d'emoció en emoció, acabem l'obra
després d'haver vist aquella Rodassocas tan ve-
ritablement sentida y exposada; l'esca del pecat,
com si diguessim; y vel capítol final y'1 trobem
massa fals y rebuscat; es l.'únich fluix que hi
trobém, es tot saturat de convencionalismes
que no deixan de malejarlo, puig amagan tant
el fi moralisador, que no li sabém véurer, en
veritat.

En resúm: l'obra d'en Casellas ens ha agra-
dat, peró molt. Com á obra literaria, es dir, la
forma es grandiosa, sugestiva de cap á cap; ara
en cuant al fons ó l'assumpto ja es diferent;
aquest té sas veritats y sas falsias com molt bé
diguereu vos en el ja citat article del Brusi y á
quin parer m'adhereixo pe'l desinterés que mos

-tréu. Gaudimnos els devots d'aquest género im-
portantissim y poch conreuhat, agrahint á'n en
Casellas el servey que ha fet á nostra literatura,
encoratjantlo á seguir endevant ab l'empenta
que ho ha emprés la primera volta.

ANTON BUSQUETS Y PUNSET.
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Tanda de Collcet'ts. (')

CONCERTS PUGNO-CRICKBOOM

PRIMER EN EL TEATRO DE NOVEDATS

El diumenge, dia 6 del mes qu'ha finit, tin-
gué lloch el primer concert dels tres que ab la
cooperació del eminent pianista M. Raoul Pug-
no, organisá el consecuent y infatigable direc-
tor de «La Filarmónica», el Mestre Cricicboom,
dedicat als socis de dita Societat musical.

Glans desitjos tenía el públich barceloni de
gosar altra vegada ab las delicadesas y filigra-
nas que del piano sab arrencar el distingit pia-
nista parisench, notantse, desde molt avans de
comensar la vetlla musical, la nerviositat que
dominava al selecte públich que's congrega en
el teatro de Novedats, qu'es ahont tingué lloch
el concert que ressenyém.

Figuravan com á números principals del pro-
grama, dos concerts pera piano y orquesta; el
primer de Grieg y'l segón del propi Pugno, qui
al apareixe sobre las taulas fou saludat ab en-
tussiastas y unánims aplaudiments.

El primer concert, ó siga'! de Grieg, no feu
l'efecte que molts se creyan, á causa d'ésser
concebut d'una manera massa ampulosa y en
certs moments moll buyda de sentit estétich,
quedant molt sovint algunas frases y detalls
bonichs é inspirats que s'hi troban, ofegadas y
tapadas per las dificultats d'execució ab que ve
desenrotllat. La orquesta bastant desigual en el
cumpliment de sa missió, y'1 públich mostrant

-se molt fret.
El segón concert (Concertztucic) d'en Pugno,

produhi molt més bon efecte y fou acullit ab
molt més agrado que l'anterior, ja siga perque
no es tan abstracte y posseheix una instrumen-
tació molt distingida y ben equilibrada, ó bé
que sa interpretació fou molt més cuydada tant
per en Pugno com per la orquesta, esmerantshi
tots y posanthi esperit, resultant un conjunt
molt agradable, poguentse dir que sigué l'única
obra de tot el concert en que'! MestreCrickboom
dominá per complert als executants.

El «Concertztuck» (al igual que'! de Grieg)
está escrit exclusivament pera posar de mani-
fest y fer gala del prodigiós mecanisme del pia-
no que son autor posseheix, y, com tota mena
d'obra que tendeixi sols á la forma y als cops
d'efecte, no s'hi troban gayres detalls y frases
melangiosas y bonicas de debó, que pugan do-

(i) Aquesta revista s'ha retirat en dos números arreu
per excés de material,—(N. de la R.)

nar al ohient una estona de goig pur y es-
pontani, y al artista, motiu pera lluhirse com á
tal; mes no obstant aqueixa ausencia de fondo
artistich, el « Concertztucic» fou rebut ab entus-
siasme y fortament aplaudit y saludat son autor
y intérprete á la vegada, qui's vegé obligat á
assentarse de nou al piano y tocar, fora de pro-
grama, un «Ballable» de Saint-Saéns y una de
las rapsodias de Listz.

La orquesta interpretó ab alguna vacilació y
desigualtat el [(Poema lincho de Glozounow,
«Bourrée» de Bach, «Revérie» de Schumann; ab
bastant acert tant en la execució com en la in-
terpretació l'obertura d'« Euryanthe» de Weber
y «Le Rouet d'Omphale» de Saint-Saéns, que
fou lo més ajustat y ben executat de tot el pro-
grama, encara que ben mirat, en nostre concep

-te,'ns resultá poch artistich, puig si bé sorti ab
molta netedat y ab tots els riquíssims detalls
de qu'está teixida aquesta obra, els executants
no li prestaren calor ni inspiració de cap mena,
venint á ésser, en conjunt, freda sa interpreta-
c i ó .

Pera jutjar á la vegada el treball del Mestre
Pugno, dirém solsament que li convé, per tots
conceptes, adoptar pe'ls concerts un piano que
no siga Pleyel, puig si bé li resulta molt bo per
sas condicions de pulsació, suau y lleugera, no
aixís per son sonido, ingrat y metálich en ex
trém, y en proba de lo que dihém, farém notar,
solsament, que en el «adagio» del concert de
Grieg, qu'es el bossí més apropiat pera matisar
y lograr efectes de clar-obscur, á pesar d'haver-
los conseguit per complert, no entussiasmá, ni
de molt menos, al públich, que'1 rebé ab senya

-ladafredor,siguentmolts els ques'extranyavande
que en Pugno no'ls produhis l'efecte de la pri-
mera vegada que'! sentirem.

Respecte d'aixó del piano, si no fos per ferir
la susceptibilitat dels artistas en general, expli-
cariam alguns detalls pera dar á conéixer el
mercantilisme que sempre presideix á l'adopció
d'un piano determinat.

Renunciérn á ferho, perque no es aquest lloch
apropósit.

SEGÓN CONCERT EN EL TEATRO PRINCIPAL.

Unas dos terceras parts del teatro estavan
ocupadas pe'l públich, vejentshi barrejats als
inteligents y als amateurs, desitjosos d'anar á
gosar ab aqueixa mena de festas artísticas.

La orquesta, baix la batuta del Mestre Crick-
boom, va cumplir, en general, d'una manera
regular, res més que regular, y en alguns mo-
ments bastant deficient; com á treball primorós
y pulit de debó, no va oferirnos res. El «Corio-
lan» de Beethoven y'1 «Preludi del Fervaal»
d'en D'lndy, no conseguiren gens d'efecte en el
públich. En el ,uRouet d'Omphale», els esforsos
del director pera desensopir als executants foren
inútils y no trobaren eco en la orquesta, ressen-
tintse forsa de la falta d'art dels músichs, ja
que aquesta composició es tot'ella una filigra-
na y ha d'ésser dita ab justesa, cuydado y es-



caracteristica de ditas obras pianísticas son elsmoviments vius en extrém y'ls sumaments difí-cils crusaments de mans; d'aytals dificultats vafersen cárrech el públich, qui gracias á la lleu-geresa de mans del intérprete, va poguer
disfrutar, ab una execució brillantissima, unamostra de las entremaliadas y joganeras obras
de Scarlatti.

EL PIANISTA RAOUL PUGNO.
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qu'es temps perdut anar á buscar en nostresmúsichs d'ofici, entonats, ja de molts anys, áinterpretacions y execucions molt poch artísti-cas, essent molt contats els executants qu'han
sapigut sustréurers á las malas costums, y sa-ben de motu proprio matisar y identificarse ablas indicacions de la batuta.

L'ultim número del programa, confiat á laorquesta, fou la farandole de « L'Arlesienen de
Bizet, que sigue executada molt barruerament
per tothóm en general, distingintshi l'encarre-gat de la pandereta, que ja á la entrada que té
éll sol, no va ritmar gens ni mica els cops, y enel ff acelerando del final, á cada moment perdiael compás.

Resumint, el treball de la orquesta va ésseren general regular, y á moments, bastant do-lent y descuydat, com ja deixém dit.
En elisegón número del programa figurava'1

«Concert en mi b» de Mozart, pera piano y or-questa.
Al apareixe l'eminent Raoul Pugno, fou salu-dat ab forts y nutrits aplaudiments, y ab aquellanaturalitat y franquesa que té per costúm s'as-sentá.
La part de piano fou interpretada ab gransobrietat y senzillesa, sens anarhi á rebuscarefectes enlluhernadors, sinó compenetrantse yidenti6cantse bastant ab l'esperit y la factura se-ria y elegant de la escola classica, demostranten Pugno ésser un virtuós distingit en la inter-pretació d'aqueixa mena d'obras. Va entelar

bastant l'efecte brillant d'aquest concert, las
entradas y represas casi sempre indecisas y tar-
danas de la orquesta, singularment el cuartet,
qu'alguns pasatjes del tercer temps va dirlosmolt bruts; á més del cuartet també van ajuda-
rhi las trompas ab alguna espifiada en el pri-
mer temps. Degut á aqueixas imperfeccions, el
públich no aplaudi el treball del pianista com sernereixía, aixó es, calorosament, puig en algunsmoments varem notar qu'ell havía d'acompa-
nyar á la orquesta, cosa que ha d'ésser total-ment al contrari.

En cambi, en els números restants, de piano
sol, en Pugno pogué lluhirse de debó y fer fru-hir al públich del 'encís que causa aquest ins-trument cuan las mans que'l polsan son las d'un
artista que sab donar sentit á lo que executa,
fentho á maravella en el «Carnaval de Vienne»
de Schumann, coronant el públich son treballab una ovació que ¡'obligó á assentarse de nou
al. piano y regalarnos ab una (Sarabande» de
Handel, dita ab justesa y brillantes admirables
al mateix temps que ab refinada elegancia d'is -til.

La «Piece en la» de Scarlatti, li servi pera
demostrar lo ayrós que sab quedar en la inter-
pretació de las obras de la escola essencialment
didáctica de dit mestre clássich, que no servei-
xen als concertistas sinó pera alardejar de me-
canisme y agilitat de dits, cosa d'absoluta pre-
cisió pera poguerlo interpretar, ja que la nota

Com ultim número de piano figurava en el
programa la «Rapsodia XIII» de Listz, que comtotas las composicions del Deu dels pianistas,está teixida de dificultats gayre bé insuperables,
sempre ambiguas y incomprensibles, si no las.
interpreta qui posseheixi els secrets de meca-nisme de] piano. En las obras de Listz el pia

-nista executant pot lluhirse de debo, més no aixis l'artista de cor, puig si en alguns moments
s'hi troba algún passatje bonich y melangiós,
la febrosa fantasia. de son autor l'abandona tot
seguit pera endinsarse en sas enrevessadas y
multiformes divagacions d'execució. En Pugno,
ab molta netedat, logró treuren un gran partit,y vencé aquets jochs de mans y enrevessa-
ments de digitació, que venen á ésser el patri-
moni exclussiu de Listz, d'una manera justa y
precisa; el final, d'una bravesa y (orsa grans,
li sorti un xich entelat, peró no obstant logró
arrebatar al públich ab aquell devassall de no-
tas que sortian del piano.

Per'acallar els grans aplausos se vegé obligat
en Pugno á assentarse de nou en el piano, y á
instancias de] públich ens encisá ab un ancc
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turn» de Chopin; impregnantlo d'aquella fonda
melangia que forma el fonds de totas las obras
del gran romántich; son treball fou una filigra-
na de dicció, mantenintse sempre en una mitja
tinta, matisantlo ab efectes de clar obscur ab
rebuscada finesa, y ab gran suavitat de pulsa-
ció: á pesar d'haver sigut molt ben dit y matisat,
aquest nocturn no obtingué el grau de senti-
ment y de perfecta compenetració qu'havia de
menester (potser á causa de las veus metálicas
de] Pleyel que servi per aquets concerts) mes
no obstant el públich aplaudí de veras y ab en-
tussiasme al Mestre Pugno y I'obligá de nou á
asentarse al piano, executant la molt valenta
«Casca» de Mendelsohn.

TERCER CONCERT.

El programa d'aquest concert era bastant
curt.

Una sonata pera violí, de Leken, que fou dita
ab molta maestría y ab gran virtuositat y art
exquisit pe'l Mestre Crickboom, que sempre que
deixa la batuta pera agafar l'arquet, demostra
ésser un executant, un bon virtuós y un distin-
git artista.

En Pugno, executá ab justesa y bastanta pul-
critut la Sonata en la benzol de Beethoven, que
fou la nota més artística de la vetllada y en la
que va posar molt d'art y d'esperit, y'l «Scherzo
en si bemol» de Chopin, de difícil execucid. Ab-
dúas pessas foren interpretadas ab notable ele-
gancia, particularment en els passatjes ahontes
¡-recís, no l'executant, sinó l'artista, pera tras-
metre al públich l'encis que portan alguns de-
talls cuan no venen enfarfegats ab intrincadas
fórmulas d'execució.

La «Sonata en do menona de Grieg pera vio-
lí, fou dita ab gran elegancia pe'l Mestre Crick-
boom.

En Pugno, casi inimitable com acompanyant,
mantenint al violi, sempre per sobre del piano,
y subratllant las frases y giros melódichs á la
perfecció.

Abdós mestres, foren aplaudidissims pe'Is so-
cis de «La Filarmónica»,als qui anava dedicada
la vetllada, que revestí el caracter de sessió in-
tima.

Fins aquí hem vingut ressenyant els concerts;
ara exposarém nostre modo d'apreciar y jutjar
el treball de la figura que més sobressorti d'ells,
ó siga d'en Pugno, á qui molts donan el nom
de rey del piano.

En primer lloch hem de fer constar, que si bé
el mecanisme d'en Pugno es generalment molt
net y molt pulcre, no per aixó vol dir qu'en certs
moments y detalls no dongui alguna etsega-
lIada.

Li hem notat alguns trinos fallats, especial-
ment en alguns que se'ls ha d'imprimir un di-
minuendo, ahont li ha faltat la seguritat de pul-
sació pera imprimirli la perfecta gradació del
fort al piano. Aqueixa falta pot atribuirse al

piano qu'utilisá, peró aixó no'l disculpa, puig
un concertista, de la talla d'en Pugno, ha de te.
nir l'autoritat, per no dir l'absoluta obligació,
d'exigir un instrument que no li falli ni'l puga
posar en mal lloch.

En la « Piece en la» de Scarlatti, qu'executá en
el segón concert, varem notarli també, en els
crusaments, ó salts de la má esquerra pe'l da-
munt de la dreta, que las notas graves li sortia;
falladas per faltarli la precisió absoluta pera ata-
car la tecla ab justesa, lo que feya al bulto, lli.s-
cantli'l dit á las teclas inmediatas.

Aixis mateix varem ficsarnos en un efecte de
pedal que no'ns va semblar gayre de lley y del
que n'abusa bastant, que consisteix en deixar
el pedal fort obert en las modulacions ó finals
de párrafo, y d'entremitj de la confusió origi-
nada per la barreja de sons dissonats entre sí,
iniciar ó fer néixer el cant que segueix. Aquest
efecte, es bonich, si's vol, peró á nostra mane-
ra d'apreciarlo, no es gens recomanable y al en-
semps poch digne de qui, segons diuhen, em-
punya ' l ceptre del piano.

A més, els pedals, els descuyda bastant sovint,
sobre tot en las pessas que son de difícil execu-
ció; degut á aquest defecte,el final de la Rapso-
dia de Listz, va resultarli bastant confós y ro
á causa del cansanci, com ha dit un distingit
crílich musical, sinó per no obrir y tancar el pe-
dal fort á temps.

A més de lo que acabém de fer notar, que
pot reputarse, petits detalls, cosas secundarias
y fins estrafalarias exigencias, peró qu'en nostre
modo de véurer y pensar(y gayre bé per tothórn)
es lo que veritablement constitueix una gran fi-
gura artística, hem de fer constar, que la idea
de negar á'n en Pugno el regnat del piano, á més
de professarla nosaltres particularment, ens ha
atiat á exposarla en aquestas columnas, el fet
de véurer els parers del públich bon xich divi-
dits, establint comparacions y fins discutint
molts si en Pugno executa ó diu menos qu'a-
quell 6 l'altre; molts noms sentirem: Baüer,
Vidiella, Planté, Granados, deduhintne nosal-
tres d'aquest fet, qu'en Pugno no es rey, puig
pera lograrho s'ha d'haver imposat, y no pot
ésser discutit baix cap concepte.

Es una viva llástima, aqueixa costúm de tro
-bar sempre molt mellor lo que'ns vé de las fron-

teras enllá que no lo que possehím á casa nos-
tra ; per exemple, tenim nosaltres á un Vidiella,
que cada volta que' presenta al públich y tenim
la ditxa d'escoltar, ens fa fruhir y gosar d'una
manera arrebatadora, y no precisament perla
gran agilitat y mecanisme que posseheix, sinó
per la senzilla rahó d'ésser ell un artista sencer,
que posadas sas mans al teclaty sos peus en els
pedals (que sab jugar d'una manera inimitable,
fa vibrar las cordas del piano igual que las d'un
violí; y es ben cert que al sentir á'n en Pugno
en el «Nocturn» de Chopin, nostra imaginació
trobava á faltar la vibració que sab imprimir el
Mestre Vidiella á las cordas del piano, que ge-
megan llastimosament, riuhen y ploran, á im-
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puls del apassionament musical que sempre's
troba en las puntas de sos dits, reflexe de l'áni-
ma verament artistica que posseheix el mestre
catalá, á qui may el públich s'ha recordat de
nomenarlo rey, ni tan sols baró.

CONCERTS CASALS -BAUER

PRIAMER CONCERT.

Numerós y distingit públich omplenava el
teatro Principal, la nit del día t6, especialment
la plàtea, tercer y cuart pisos, ahont gayre bé no
s'hi cabia. Tothóm anhelava tornar á aplaudir
y á festejar al nostre distingit paysá, l'eminent
violoncellista Pau Casals y al distingit •pianista
Harold Baüer.

Abdós son bons artistas y grans executants,

en particular el primer, del que no se sab que
admirar més, si'l fraseig, tan bonich y encisa

-dor, ó l'execució sempre neta, pulcre y ab de-
talls tan admirables y brillants, que sois sera
blan propis d'un violi.

En el programa del concert que ressenyém,
tant per lo que respecta á'n en Casals com á'n
en Baüer, no hi havian obras apropósit pera
poguer aquilatar el mérit artistich de cada hú
d'ells propiament dit, figuranthi sols obras
ahont poguer anar á demostrar la gran execució
que posseheix son intérprete. L'única obra
ahont vá mostrarse l'artista, sigué en la «Cansó»
de Schumann, qu'en Casals va regalarnos fora de
programa; ab aqueixa obra, petita per sas di-
mensions, peró gran per la inspiració que son
autor hi vessá, pogué en Casals posarhi tota
l'ánima, premiantlo'I públich ab una xardorosa
ovació, que l'obligá á diria altra vegada.

11
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CAPARRONET DE NENA. — ESTUDI DE CASANOVAS Roy.
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En la «Suite» de Bach, si bé en Casals pro-
curá diria, no li resultó tant, y nosaltres varem
compendrer y admirar més al virtuós intérprete
de las obras clássicas per excelencia, ahont es
impossible posarhi cap detall enlluernador ni
permetrers llibertat de car mena, que no al ar-
tista de cor. Gracias á la virtuositat de que feu
gala en Casals, produhi gran efecte la «Suite)).

La «Sonata» de Valentini, está escrita exclu-
sivament pera l'executant, y en ella hi acumuló
son autor las grans dificultats d'execució; els
efectes de dobles y triples cordas no causaren.
cap efecte en el públich per no poguer aprecia¡
el grau de dificultat que hi há en sa execució,
contribuinthi molt, á que l'arquet xiulava bas-
tant sovint alterat perla influencia de )'atmósfera
molt electrisada y tempestuosa aquella nit.
- En Batter, va mostrarse un gran executant y
bastant artista en la «Sonata apassionatta» de
Beethoven; com executant va distingirse d'una
manera molt neta en tots tres temps, y com ar-
tista en el segón l'andante.

Las tres obras de piano sol que executá en la
segona part vá agradarnos molt en I'«Estudi en
do menor» de Chopin, dihent ab gran soltura y
lleugeresa aquells passatjes tan enrevessats per
la digitació, y tan dificils si s'hi vol posar un
xích de cor en dir el cant de manera que resulti
artístich y no mecánich.

En el «Mephiston de Listz, logró imprimirhi
certs matisos y efectes molt delicats, pero á
pesar d'aixó, Ii recomaném, que no'l fassi figu-
rar gayres vegadas en sos programas, puig las
obras pianísticas de Listz, son molt bonas y de
gran efecte cuan tenen sas dimensions curtas,
mes si son llargas en extrém com las del «Me-
phisto^t, el públich, acaba per no entendre res
de las vaguetats del fondo y del devassall de
notas d'adorno, que constituheixen la forma
propia de son autor.

Pera acallar els aplaudiments que rebé y á
instancias del públich executá la célebre «Ca-
valgada» de las Walkiryas.

SEGÓN CONCERT.

Molt més concorregut que l'anterior se vegé
aquest concert, que tingué lloch el día 20.

Cinch números componían el programa.
La «Sonata en do menor» de Saint-Saéns,

obri'l concert. Son primer temps no produhí
cap efecte; el segón, fou molt aplaudit, degut á
un bonich detall de pizzicalo que hi há en son
acabament, molt ben executat per en Casals; el
tercer temps, sofrí la mateixa sort del primer.
Aquesta sonata,difícil en extrém,tant per lapart
de piano acompanyant com per la del violon-
cello, á pesar d'haverli capigut una execució
molt justa y ben cuydada, varem trobarhi un no
sé qué, siga falta d'inspiració y d'equilibri en-
tre'l violoncello y'1 piano, ó bé la massa com

-plicació de medis que serveixen pera son desen-
rotllo, qu'obligan moltas vegadas al piano, per
la propia dificultat de sa part, á ofegar el vio-
loncello, del que molt sovint no s'entén ni una

nota. Degut á l'esmentat defecte, él públich
non comprengué casi res, especialment dels
temps primer y tercer.

En Baiter se distingi bastant ab els «Estudis
sinfónichs» de Schumann, mereixent alguns una
interpretació molt justa y una dicció molt deli-
cada y correcta, demostrant ab la execució d'ells
ésser un infatigable, ja que per sas dificultats
d'execució y per sa duració llarga en extrem,
poden contribuir molt á que'] pianista quedi
cansat y casi rendit al arribar al ultim; mes en
Baïier, ab la resistencia que té en sas munyecas
y la forsa de sos dits, sortí triomfant d'aquets
inconvenients, essent premiat son treball ab
calorosas demostracions d'entussiasme que du-
raren bella estona.

En Casals interpretó ab veritable justesa el
«Concert» de Lalo, guanyantse en son ultim
temps, l'Allegr-ello, una merescuda ovació, con-
tribuhinthi á lograrla, la execució y dicció fres-
ca y espontania que li donó y la factura brillant
y elegant en extrém, encara que un xich efec-
tista, ah qu'está concebut.

Per part d'en Baiter, havém de fer especial
menció del «Impromptu» de Schubert, que de
las obras que en aquets concerts li hem sentit
interpretar ha estat la en que son art y delica-
desa de dicció va enlayrarse més. En aquesta
obra va poguer manifestar sa ánima artística,
essent una gran y deplorable llástima que'1 pia-
no Erard ab que tocava, no Ii cantés ni li don-
gués els matisos delicats ni'Is efectes artistichs
de clar obscur qu'ell volia arrencarli; li conve-
nia altre piano, el Pleyel que utilisá en Pugno,
que á pesar de son desagradable sonido canta-
va molt més que l'Erard.

Seguit del «Impromptun executá la molt difi-
cil «Polonesa en la bemol» de Chopin, en la que
no estigué de bon.tros tan afortunat en sa exe-
cució com en els «Estudis sinfónichs» de Schu-
mann, notanishi alguna irregularitat de digita-
ció, efectes de pedal mal posats y alguns detalls
y passatjes un xich pifiats; no obstant, en el fi-
nal se posá sobre si, dominó als dits y'ls obligó
á fer lo qu'ell volia, conseguint enlluhernar al
públich que Ii tributa una ovació, obligantio
per clagas vegadas á assentarse de nou, tocant
en la segona ]a «Cavalgada» de las Walkyrias,
que sembla l'obra obligada.

Dona fi al concert una sonata de Locatelli,
dita ab gran maestría per en Casals, y dugas
obretas que tocó fora de programa.

Abdós artistas foren aplaudidíssims enextrém
y en bona fe que s'ho mereixian de debó, no so
lament per lo artistas de valúa que son, sinó per
lo complascents qu'han estat ab las exigencias
del públich, que may ne té prou ab lo qu'está
anunciat en els programas.

Resumint ara'ls resultats dels cinch concerts
qu'acabém de ressenyar, dirém que las figuras
principals han estat en Pugno y en Casals en
primer lloch, y en segon en Baüer y en Crick-
boom.
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D'en Pugno ja havém dit el concepte que'ns

ha merescut, deduhintlo de tot lo que'ns ha
ofert.

D'en Casals dirém sols qu'ha demostrat una
vegada més ésser l'artista y executant casi sens
rival, que sols li falta córrer un xich més de
món pera fonamentar sólidament sa fama y con-
querir el reynat del violoncello, instrument que
en sas mans se transforma en una veu humana,
que canta, enrahona, riu y plora, y adquireix el
poder de comunicar al ohient tota mena de sen-
sacions, subjugantlo y amanyagantlo ab el cant
sublím que 1'ánima artística d'en Casals sab
arrencar de las cordas d'un instrument que casi
sempre ensopeix y fa mal de-cap si no es ell
qui'1 toca.

En Baüer domina casi per complert el meca-
nisme del piano, posseheix una agilitat v una
forsa casi maravellosas, y juga'ls pedals ab mol-
a justesa y discreció y sab lograr ab ells efec-

tes molt recomanables; personifica casi percom-
plert al pianista executant, y en totas las obras
qu'ha executat s'hi ha vist patent el desitj de
mostrarse com á tal; té una digitació molt neta y
molt pulcre, y si en alguns passatjes dificils en las
varias obras qu'ha executat li hem notat alguna
vacilació y algunas faltas y pifiadas, es degut
no á insuficiencia de mecanisme, sinó á la afec
ció herpética que fa un cuant temps li aparegué
á sa má dreta, que algunas vegadas el molesta
bastant y Ii impideix de fer ab els dits lo qu'ell
voldria. Considerat com á artista de cor y de
sentiment, havém de fer notar principalment
qu'es jove, y que com qui diu acaba de sortir
del ou, ó siga de las mans de sos mestres; pera
jutjarlo baix aquest concepte han de passar al-
guns anys pera darli temps de fer la digestió de
lo qu'ara té ficat en son cervell, y pera adoptar
son repertori, puig moltas de las obras qu'ha
executat son las que'Is mestres donan per estu-
dis demecanisme complementaris;pianistabrau,
valent y d'inimitables condicions ja ho es, peró
en son afany de mostrarse baix aquest punt de
vista, no'ns ha ofert cosas delicadas pera po-
guerlo jutjar en la dicció y interpretació artísti-
cas; sols varem endevinar l'artista de cor en
l'«Impromptu» de Schubert, y encara valguent-
se d'un piano de pocas condicions de vibració y
que no cantava gens ni mica. En Baüer s'ha de
convence de que no basta ésser un mecánich,
sinóqu'esprecís ésser, al ensemps, un artista que
fassi sentir al públich que l'escolta, y posat en
aquest lloch es ahont conseguirá majors y més
espontanis triomfs.

D'en Crickboom dirém que si bé com á violi
-nista es una distingida figura, no es aquí ahont

sempre l'hem admiiat, sinó en sas cualitats de
director d'orquesta; mes á jutjar el treball que
com á tal ens ha ofert en aquets concerts, ha-
vém de confessar ab verdadera imparcialitat
y sens preocupació ni apassionament de cap me-
na, que 'l director ha estat molt per sota del vio
linista.

Ara aném á lo més delicat, ó siga á la ten-
dencia qu'hem notat en el públich d'establir
comparacions entre en Pugno y en Baüer.

Nosaltres, desde nostre lloch, no ho fariam,
més ens hi obliga'l concepte ó la convicció que
tenim de que la crítica té L'absoluta obligació de
recullir y ficsarse en tota mena de tendencias,
opinions y desitjos que's manifestin en el pú-
blich, pera estudiarlas un cop conegudas y jut-
jar si son rahonadas, Ilegitimas ó erróneas.
Comprés el desitj manifestat pe'l públich de
comparar á'n en Pugno ab en Baüer,dirém,diri.-
gintnos á aquells qu'en son afany artistich hagin
volgut fecho, que aquets dos artistas son in
compatibles entre si, tant per sas escotas corn
per sos temperaments ó personalitats que son
complertament oposadas. En Pugno, com á ho-
me que fa ja molts anys que's passeja pe'l món
artistich seguit de numerós estol d'admiradors,
té una ventatja gran sobre d'en Batier, qu'es la
de conéixer á la perfecció la partflaca del públich
devant del que's presenta,y valguentse de la es-
cola francesa en la interpretació de las obrat,
enlluherna y arrebata ab las delicadesas y fili

-granas de forma á las que sempre tendeix sa es-
cola; per lo tant, mal poden equipararse sos mé-
rits ab els d'en Baüer, qu'artista novell en sa
carrera artística, entra de ple ab sa bona fe y
sas ganas d'agradar, valguentse de sa escola
moderna que tendeix á anar al fondo de las
obras descuydant la forma..., y lo qu'es pitjor
per ell, ab el desconeixement perfecte de lo qu'es
un públich, del queno pot, com en Pugno, assi-
milarse las inclinacions ni endevinarli la part
flaca; degut á aquest desconeixement 6 inexpe-
riencia, es per lo que li hem vist interpretar els
«Estudis sinfónichs» de Schumann l'un darrera
l'altre, sens pausa ni repós de cap mena, cosa
qu'en Pugno no hauría fet de bon segur, sinó
que acabat l'un hauria separat las mans del te-
clat, y ab el mocador que sempre té damunt del
piano s'hauria aixugat, pera dar temps á que'I
públich l'aplaudís durant el paréntesis que's pot
molt- ben fer avans d'entrar al següent. En
Batier no ha fet tal cosa, y'ns donó l'un darrera
l'altre, sens descansar ni un moment, dits estu-
dis, corrent el perill de que'1 públich que l'es-
coltava ho trobés pesat y fins incomprensible,
com aixís succehi, deduhint d'aquesta compara-
ci ó ó exemple que, en igualtat de circunstancias,
en Pugno, ab la forma de las obras qu'interpre-
ta, obtindrá molt més écsit qu'en Baüer, que va
directament al fondo pera desentranyar el sentit
de la cosa y fer sentir lo que en ella hi há ama-
gat.

Per'acabar, y concretant nostre pensament,
el sintetisarém dihent que ab un Pugno serém
exigents en grau superlatiu, no permetentli la
més minima etzegallada, y ab un Batier tindrém
molta benevolencia, per la senzilla rahó de que'I
primer es ja un home qu'está tip de passejar sos
dits pe'l teclat, y'1 segón, com aquell qui diu,
tot just comensa. En Baüer, si segueix estudiant
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y's logra cur-arli'1 mal de la má dreta, á la edat
den Pugno será un rey del piano, y no de ca-
mama.

JOSEPH BARBERÁ.
Octubre de ¡qor.

EXPOSICIÓ BARRAU

SALO PARÉS.

Considerant com á divisió única y suprema
en materia artistica, la que neix en la bondat ó
malesa d'aqueixa, solsament tindrían de ser ob-
jecte d'estudi y observació las obras relativament
bonas ó perfectas, donchs es una veritat claris-
sima, que, en lo imperfecte, no hi pot haver cap
mena d'Art. Ara bé, molías vegadas la poca forsa
d'esperit del artista, la tendencia imitadora res-
pecta una escola ó altra,'I mantenen en un estat
escepcional, intermediari, fentlo planejar vul-
garment, sense lograr manifestarse ab l'absolu-
tisme necessari pera deixar ben marcada la seva
personalitat.

Per aqueixas influencias perillosas, podriam
senyalar un nombrós estol de aficionats (no ar-
tistas, donchs el que ho es de veritat avans que
tot, deu procurar revelarse) sotmesos á una va-
cilació aclaparadora que'ls obliga á enmatllevar
motllos d'altres, en comptes de crearlos ó pro-
duhirlos posant en acte las pocas ó multas apti-
tuts providencials ab que han sigut distingits
per la sagrada vida.

Aixis ens trobém en el cas d'analisar obras
com las que son materia de nostra apreciació,
baix una mira bon xich depressiva, escatimant
á son autor els elogis que, seguint altras cor

-rents més propias,hauria merescut de nosaltres,
produhint quelcóm de millor - recordansa y
gloria.

La observació detinguda de la exposició Bar-
rau, ens ha fet sentar, respecte la mateixa, la
següent y franca opinió: no s'hi veu en ella una
unitat característica é indiscutible, no parlan
tetas las obras d'un mateix pare; cada una d'e-
llas, no es la revelació d'una personalitat comú
á totas; en una paraula, s'hi descubreixen certas
influencias no sentidas ab prou forsa per'encar-
narlas totalment, aixó es, per donalshi vida y
color personal.

L. NEGRE.

J_

Principal, Romea, Novedats y altres... per tot: Don ,frian
Tenorio omplenant las taquillas durant la setmana; la gent
sobreixint per plateas y galliners ab l'únich desitj d'escol-

tar de nou las heroicitats del gallardo calavera y las inge-
nuitats de la novicia, colometa assetjada per l'esparver dè
capa y espasa.

Y iquina convicció més arrelada la d'aquest poblel Hi
há ciutadá, desde la respectable classe dels adroguers de
l'antigor fins al malaltís gremi dels xitxarel-los romántichs,
que si per la diada de Cols-Sants tingués de suprimir las
indigestas castanyas, els clássichs panellets y no pogués
véurer el Tenorio, li semblaría que'l Gobern ha suprimit la
festa.

Perxó las empresas teatrals trobantse al Novembre fan
el seu Agost, y bon profit que'ls hi Passi . Totas s'esmeran
en demostrar que'l Don , uan de casa seva es el més bu-
llanguero y atractívol de Turbe, y que per lo tant,.. qui
vulga sentirlo bé que vagi entrant

Enguany, per no trencar la costúm, eminencias, notabili•
tats, mitjanías y banderillers s'hi han tirat de ferm, no det-
xant reposar al perdona-vidas llegendari ni un sol moment,
desde que va sortir á treures la pols, de las caixas de guar-
darropía.

Hem vist el Don quan pe'ls senyors Borrás, Sánchez de
León, Piera, Buxens, Salvat, Guitart, etc., etc., y fingint.lá
ignocencia de Doña Inés á las senyoras Lamadrid, Garr--
gós, Parreíto.,. també etc., etc, notantse en tots aquets ar-
tistas veritables ganas de sortir lluhits en sos papers.. Al-
guns ho han lograt; abres s'han quedat ab sos bons desit-
jos. Ja sabém també que pocha entussiasmes senten els
protagonistas per aquesta obra que's Ja de n:otllo, ab patró,
sense pendrers la molestia de desviar la rutina Es un re-
curs pera fer calderadas durant els días de febre, y si l'Art
reb tina castanya (com sol succehir) endevant la professó.
Taquilla, taquilla.

Creguintnos empresas, actors y públich en general; desit-
jém que s'aixequi l'estat de siti en que'ns fa viure'l Tenorio
(que ja no tindría d'ésser andalús), y que poguém tornar al
temps de normalitat artística.

Poch hi falta, perque al Principal ja han penjat el deco-
rat,- el Liceu s'inaugura aviat ab El Crepúscol dels Deus;
Romea prepara estrenos d'importancia, y Novedats se pro-
posa donar moltas novedats. Pero que valguin la pena ¿eh?

Nostres folletins.
Ab el present número repartim el onzé

plech de 8 planas del poema

CANIGÓ
una de las obras més genials del gran poeta
MOSSÉN JACINTO VERDAGUER, quina primera
edició catalana está agotada.

Al oferir al públich la nova edició d'aquest
poema., joya de las (letras patrias, recordém á
nostres suscriptors antichs y als que vingan á
serho desde'! número 64 fins á la terminació
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de l'obra, la promesa que fenem de regalar
pera la encuadernació del tomo unas luxosas
tapas en pasta y dorat.

Al final donarém las Notas explicativas y el
retrato del autor.

També repartim ab el número d'avuy, el pleclr
onzé de la bonica novela-epistolar

L`APOSTOL
original d'en Manel Folch y Torres, premiada
en el primer Certamen de CATALUNYA ARTÍSTICA
celebrat enguany.

SUSCRIPCIÓ PÚBLICA
destinada á aumentar els ingresos pera'I Monu
ment á FR>rDERIC11 SOLER, cuals donatius no
podrán excedir de una pesseta, al objecte de
donar á la suscripció carácter popular.

De las cantitais recaudadas se'n fará entrega
á la Comissió Executiva del Monument.

Surná anterior: 3 I'zo ptas.
Don Joan Costa y Deu (Sabadell), o'50 . ptas.

—Total, 3 t'ho ptas.
Continúa oberta la suscripció en la Redacció

de CATALUNYA ARTÍSTICA.

El Consistori dels Jochs Florals d'enguany ha quedat
constituhit pe'ls senyors: don Francesch Matheu, president;
don Joseph M .  Roca, don Guillém A. Tell y Lafont,
don Marian Vayreda, don Modest Urgell y don Salvador
Vilaregut, vocals; don Víctor Brossa y Sangermán, secre-
tar.

Darrerament en la Societat <La perla del Montseny», hi
tingué lloch l'estreno d'un monólech original del jove
dan T. Subirats, denominat fusions martas, que tant per
la idea com per sa versificació cuydada va obtenir bon éc-
sit, L'interpretació á cárrech del mateix autor, ben enso-
pegada, valguentli molts aplausos.

En l'aAcademia dels Sants Just y Pastor», s'hi celebrá
días passats una vetllada dramática, posantse en escena las
obras El Solitario de Yuste y `Cosas del oncle. En el desem

-penyo s'hi guanyaren bastants aplausos els senyors Cubells,
Marcer y Virgili.

La direcció un xich desacertada.

Días passats tinguerem ocasió de véurer en el Saló Parés,
la colecció de retaules gótichs, obra del esculptor don Dio.
nís Renart, que, com esperavam, ens resultá prou interes-
sant pera és'er aplaudida, senyalantnos la aptitut del seu
autor en aquest género de manifestacions artísticas.

Atentament invitats pe'l senyor Forrester, representant
de la casa «The Internacional Mutoscope Syndicatea de
Londres, hem visitat el maravellós nzutgscapi automátich
que té instalat en ¡'IIotel d'Inglaterra. Veritablement es
notable per sa perfecció y comoditat y sobre tot pe'I poch
gasto que produhiría una instalació en tota forma d'aquest
aparell.

No dubtém del écsit que ha d'obtenir.

La vetlla de Sant Rafel, com havíam anunciat, va tenir
lloch en el domicili de nostre amich en Rafel Albareda,
una festa literaria que's vegé animadlssima, lleginthi al-
gues de Sos tertulians hermosas poesías publicadas en

CATALUNYA ARTÍSTICA, que agradaren rnoltissim. Entre
las moltas familias congregadas en la vetllada hi recordém
á las de García, Rodés, Pauli, Mainou, Argensó, Varas,
Casals, López, Santos, Planas, Botella, Riera, Vifals, LIa-
vina y Borrás.

La senyora de la casa, donya Dolors Costa d'Albareda,
feu els honors als convidats ab la seva amabilitat caracte
rística, sobretot á l'hora del lunclz Iue fou molt ben
servit.

L'amich Albareda va ésser obsequiat el mateix día ab
un present que consistí en una vara d'Alcalde de barri,
ofrena de significadas personas del districte pertanyents á
distints partits, lo que prova l'estima en que'¡ tenen amichs
y contraris polítichs.

. Responent á la invitació que'ns ha dirigit !':Associació
Wagneriana» de Barcelona, ens dona bon goig fer públi
ca la riostra adhesió ferma á un pensament tan enlayrat y
de tanta trascendencia com es l'estudi de la gran Obra
Wagneriana,

Com á derivació de la mateixa, la iniciativa de l'cAsso•
ciacióa se dirigeix á representar las superbas creacions del
músicle de la [Natura en nostra parla, y al mateix temps la
creació d'una Escola de cant y de declamaciS en catalá, pe-.
ra portar á la realisació tan hermós ideal.

L'entussiasme que ha despertat tan capdal obra d'en
-layrament, ens fa créurer que las esperansas arrivarán á

florir.
Aixó desitjém de tot cor, fent present als iniciadors de

l'Associació que en CATALUNYA ARTÍSTICA hi trobarán
ferms companys de causa sempre amatents á oferilshi el
nostre concurs en lo que puga valer per l'écsit de las se-
vas aspiracions, que las fem nostras.

Diumenge passat vá constituhirse aquesta simpática en-
titat, que en sa p-imera sessió ja doná mostra de la seva em
punta.

Desde'¡ número vinent nostre company de Redacció en
Joseph Barberá,crítich musical de CATALUNYA ARTISTICA,
comensará la publicació d'una serie d'articles relatius al
Crepúscol dels Deus, ú tirna part ó epílech de la grandiosa
tetralogía d'en Ricart Wagner L'anell del Nibelung; quins
articles vindrán á ésser un estudi detallat d'aquesta genial
concepció, ab la que s'ha de comensar próximament la
temporada hivernal del nostre Liceu.

No duptém que nostres llegidors veurán ab gust la pu
blicació d'aquest important treball, per cuant ab ell podrán
anar possehintse d'un intens coneixement de lo qu'es el
drama musical d'en Wagner.

Uns cuants joves enamorats del moviment intelectual de
Catalunya farán sortir dintre de poch tina Revista d'Arts y
Lletras, ab el títul de Auba.

Els desitjém bona sort.

La societat Bretón (Mercaders, 26), celebrará el vinent
dissapte una funció extraordinaria, posantse en escena las
obretas Las penas d'un casat, Cura de moro y La f lanra-
dora. S'estrenará ademés la comedia en un acte del senyor
Parés Olivella, denominada /!Gelosa!!

La vetllada dedicada als artistas morts, que va celebrar
la incansable entitat «Art y Patrias el dissapte dia dos del
corrent, resultá tan seria y ajustada á la diada com prome-
tía son programa. Comensá en Joan Umbert llegint un ex-
tens treball sobre alguns artistas extrangers; á seguit en
Suriñach Senties recitá una sentida y delicada poesía que
va ésser rebuda ab grans aplaudiments. En Ferrán Vía va
tocar un Preludi Coral de C. Franck y Au soir•Elevation
de Schumann, en els que demostró la seva facilitat y domini
del piano. En Busquets y Punset llegí un sobri y com-
plert treball de tribut als artistas nacionals, y per fi l'An-
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gel Montanya ab sa poesía El tísith, va lograr comunicar-
nos una agre-dolsa melangia, mentres en Rafel Nogueras,
pera acabar ens va fer apuntar alguna llágrima en nom dels
artistas desconeguts morts ab el primer cant als llaáis.

El senyor Roca, que presidía la festa, va dirigir la pa-
rsula al públich, demanant també un recort pera tots aquells
qu'han mort defensant la llibertat de sa patria.

Invitats com tota la prempsa barcelonina, assistirem el
día 29 del mes passat á la inauguració oficial del ferro•
carril funicular del Tibidabo, que resultó un acte hermo-
sament important pe'l bon nom de Catalunya y forsa agra

-dívol per l'entussiasme ab que fou rebuda la solemnitat.
Ademés de las autoritats, direcció de la empresa, premp-

sa y altre element oficial, els convidats hi eran á centenars;
tothóm se congregá en aquells llochs delitosos hont l'em-
penta de la civilisació catalana fitava un nou progrés en
territori nostre, demostració palpable de que molt pot fer•
se cuan se dirigeix la vista á Europa menyspreubant l'ab-
sorbencia dels pobles adormits.

Després d'haver benehit el ferrocarril y la estació, el
senyor Cardenal -Bisbe Casadas parlá breument á tots els
convidats, quins més tart foren obsequiats ab un lunch per
la direcció de la companyía.

Ja ben fosch, els representants de la prempsa, en car
-ruatje posat á nostre servey per la empresa, retornarem á

Barcelona, sentint alegría fonda per 1'implantament d'una
obra tan civilisada, desitjant á sos iniciadors moltas pros-
peritats.

La societat barcelonina dels Amichs de la Instrucció ha
publicat ja la llista de las composicions rebudas pera'!
Certamen d'enguany. Per primer cop, desde fa mitja ceo•
turia en que dita Societat funciona, s'ha presentat un tre-
ball escrit en nostra hermosa llengua catalana, y de debó
ho dihérn: voldríam que aquest precedent fos causa de que
cad'any s' hi aboquessin dotzenas d' imitadors á fi de
que nostra llengua logrés imposarsedintre d'associacions que
més deurían tenir de catalanas que de castilas, tota regada
que á Barcelona han nascut y á Barcelona viuhen.

Pas á pas vindrá tot; y no es lluny el dia en que fins las
corporacions més resistents al nostre idioma, tindrán de
dragársel á la forsa ó deixar d'existir.

Al temps.

Dintre d'aquesta quinzena comensará á actuar en el tea•
tro de la Comedia de Madrit la companyia del notable trá-
gich italiá Ermete Zacconi, posant en escena, durant la
curta temporada, obras d'en Giacomette, Rovetta, Turgue-
nef, Cossa, Braceo; 1'01e/o, El Rey Leary La fereta domes-
ticada, de Shakespeare; Els apareguts, d'Ibsen; La potencia
de las tenebras, de Tolsto'i; Animas solitarias, d'Hauptinan,
y altras.

IQuina ]lástima qu'en Zacconi al p"ssar per Barcelona,

avans d'anar á Madrit, no s'adonguéa de que aquí li hau-
ríam remerciat la representació d'aquestas obrasi

Peró potser vinga més tart. Veurém.

CATALUNYA ARTÍSTICA se ven á París, Boulevard Mont-_.
martre, Kiosque núm 50, de Mme. Scheneider.

ENTRETENIMENTS
Gtitafesca

XARADA

Montat sobre d'un ruch tot ple de narras
se veu aná un gitano amunt, amunt...
travessant carreteras y montanyas

sens cap mica d'enuig.
Després de caminar setcentas lleguas

un cuarta-prima va aturarse'l ruch
devant de la taberna d'una vila

que no coneix ningú.
Salta á terra'I gitano; fa la copa

y un cop el gasto deixa pagat just,
s'cntorna á enfilá'l ruch tersa no para

fins tres horas més lluny.
Allí al peu d'una casa molt petita

que de lluny sembla un feix de cotó fluix,
allá'1 nostre gitano'l ruch atura

y fa un gran estornut.
Com si aixó fos la senya convinguda

de la finestra una segona surt
y li dona una carta qu'ell devora

ab cls seus grossos ulls.
Un cop l'ha ben llegit, sas carns morenas

se tornan de color de gos com fuig,
exclamant: —aLa carbassa que tu'm donas

d'aquí no me l'ha enduch.
Al peu de ta finestra me dos-rima

perque vegi tothóm que hi mort per tu.
Y si una cuarta-inversa-dos tenia

moriríam tots junts.u-
Comensa tot seguit á aixeca'ls brassos

y á donarse á'n el cap forts cops de puny;
al véurel aixi'l ruch tot s'esparvera

y fa un bram gros y agut.
A sota de una tota va aná á caure

aquell pobre gitano fet un llum;
y á dintre la caseta una gitana

reya, pro molt de gust.
1. STARAMSA.

Solució aL del rt úfiei'o passat
Xarada: Sem-jre-vi-va.

F. Giró, impressor.—Carrer de Valencia, 351, Barcelona.

CATALUNYA ARTISTICA
SETMANARI IL-LUSTRAT de Literatura, Arts y Teatros.

í'edacció y 177dminisIraciá. — Raurieh, 20, principal. — ()(t ha bussó á la porta.)

DIRECTOR: J. AYNÉ RABELL. — ADMINISTRADOR: BARTOMEU LLURÓ

12 planas de text degut als millors prosistas, poetas y crítichs regionals. — 4 de novela ilustrada.

8 de folletf literari. — Grabats y dibuixos de notables artistas.

PREUS DE SUSCRIPCIÓ: BARCELONA, trimestre 2 pessetas. — FORA, mitj any 4 pessetas.

EXTRANGER un any 12 franchs. — NÚMERO CORRENT, 15 céntims. — NÚMERO ATRASSAT, 20 céntims.
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