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Celebrada lo 16 de Juny 1894 en lo

CENTRE CATALÀ À

Centre Català

La vetlla del dia 16 del corrent Juny, lo local del
Centre Català s' omplí a vessar de escullida con-
currència que animaba totas las dependencias de la
casa. Especialment en la gran sala d' actes y en lo
vast jardí del costat de la sala hont hi donan grans
portas balconeras, no hi cabia una persona mes.

Se tractaba d' una audició musical executada per
los germans Fontova, que tant bé han sentat la seva
reputació artística, com a violinista I' un, y com à
pianista 1' altre.

La festa va comensar à dos cuarts de deu y acabà
à las dotze de la nit; Uegintse entre pessa y pessa
de música, hermosas poesías dels aplaudits poetas
D. Frederich Soler, D. Apeles Mestres, D. Emili
Guanyabens, D. Hrnest Soler de las Casas y D. Con-
rat Roure.

Però 1* atractiu poderós de la reunió, era la ma-
gistral execució musical que s' esperaba de las
composicions consignadas en lo Programa, y per
cert que los germans Fontova no desmentiren la fa-
ma que lo seu nom volta.

A la primera part del concert, executaren un
Nocturno de Chopin, à violí y piano, que fou lo
preludi que donaba à enlendrer lo molt que podia
esperarse dels que tant bé inauguraban la Vetllada.

Seguí à n' aquesta tocata, una nomenada Arabesca
(piano sol) de Moszkowski, interpretada ab afinada
pulcritut; y terminà aquesta pp.rt ab lo Andante
final de la sonata en fa (piano y violí concertant)
de Grieg que va ser aplaudidíssim y molt del agra-
do de tothom.

Cosa de mitj hora de descans va transcórrer ants
de reanudarse la audició, y s' aprofità en obsequiar
als joves artistas ab un expléndit refiesch.

Va comensar la segona part ab la composició
Aires russos (violí y piano) de Wieniawski, executa-
da si cab, ab major mestria que las anteriors, seguí

luego Bluette (piano sol) de Fauconnier, essent la
últim'i, Aires Èohemios (violí y piano) tic Sarasate,
y omplí de tanta satisfacció al números auditori
aquesta audició, que obligà à la repetició, à lo cual
accediren gustosos los executants, tocant de mes à
més alguns aires espanyols

Los germans Fontova honran lo nom que portan
y son una justa esperansa pera lc conreu de la més
hermosa de las Bellas Arts.

La part literària de la Vetllada, va mantenirse
al nivell de la musical; Tant de bó! poesia de don
Emili Guanyabens, à niés de la correcció de la lor-
ma, enclou un pensament patriótich de reg-meració
y despertament; Cuan te d' esse, poesia de don
Ernest Soler de las Casas, es un cuadro delicat y
plé de color; Epístola d ma filla, de D. Conrat
Roure, es molt sentida y amorosa filla del cor y en-
dressada al cor; Lo Sr. d' Altamiranda, de D. Ape-
les Mestres, es composició que enclou filosofia pro
funda y que te un dols tó popular que la fa notable;
y per últim Lo clau, bonich cuadro de costums pa-
gesas, escrit per D Frederich Soler.

Totas las poesías foren molt aplaudidas.
I). Rómulo Quintana, President del Centre, pro-

nuncià un bonich discurs de gracias encaminat à
estimular en lo estudi als germans Fontova pera
honra d' ells y de la pàtria; y remercià als convi-
dats per sa assistència. Las paraulas del Sr. Quin-
tana foren acullidas ab aplauso.

Pera conmemorar la importància d' aquest acte,
per ser los Srs. Fontova fills del gran actor del
teatro català, y per ser lo Centre Català la societat
que ha donat una festa tan esplèndida y relacionada
ab lo renaixament artístich de Catalunya, fem lo
suplement present de regalo à nostres favoreixe-
dors y en planas apart pera que sia mes profusa la
seva circulació.

J. B. S.
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TANT DE BOI

Quand tot just jo tenia quinze o setze anys,
quasi be no eren altros els meus afanys
que llegir d<: la terra les tradicions,
les gestes memorables, les rebel·lions...

A cada punt trobava qu'els combatents,
folls d'amor per la pàtria, queien a cents,
estimant se a tol/ora moll més morir
qu'u infamant esclavatge condescendir;
qu'arreu la berretina, tota rojor,
l'aigua dols rius tenyia del seu color
quand la dalla que sega l'orba dels prats
es feia guardadora de llibertats;
que de valls i montanyes brollava gent
en brandant les campanes a sometent.

Desde que no eren altros els meus afanys,
han passat (qui ho diria!) quinze o setze anys,
i hei vist desde alesores en molts escons
vora el fog arraulir-se vells i minyons
que tenint la riquesa per sol desitj,
renyien per un xavo partit pel mitj

Els hi parlat mil voltes de llibertat,
de lo que pod un poble quand s'alça irat...
M'han mirat am sorpresa com si fos boi^;:
el tió, de vergonya, s'ha entès més rofgi

Jo sog dels que més creuen qu'ha de veni
un die, tard o d'ora, qu'aquét verí
qu'avui gasten brallant se per un xic d'or
serà noble foguera qu'els cremi el cor;
però lo qu'es per arc... no en pui;- duptar...
veig a la berretina d'un to molt clar!

K. ( i i I N I v w : \ s .

Quan, i i dl' esse
L' últim any de capellà

me vareiy enamorà,
y ll llatí cansantme anava
y 'm cridava i festejà ..

iOyda!
I .• últim any de capellà.

Era una tarragonina;
una noya blanca y l'ma,
la qui a mi m enamorava;
la que 'm va pogué tenta,

quan ja
era quasi capellà,

Massa fort que va replarme
mossèn Jaeme, per tornarme
;l las qu' ell anomenava
las rendetas d1 un vagà...'

ks clà,
ell ja ho era, capellà;

Però jo, de dia en dia
mes y mes me convencia
que la iglesia no 'm cridava;
fins que al fi, vaig dirli ela:

Va, va,
no 'n vull ser de capellà.

Al fè un any, encara no,
ja neixia un infantò

que, pastat, se 'm assemblava.
Si na 'm rivo à repensa!

Oh, ea!
No ho te açó cap capella.

Mentre i nov nava creixent,
li deya a cada moment
quin ofici li agradava,
fins qu' un dia 'm va parà:

«l'apa»
diu, «Vull esse capellà.»

Jo, ni cap cabal ne leya,
y sentintli dir me 'n reya;
mes i-ad' any li preguntava:
sempre igual va contestà.

I (onchs va,
mira, Vich, es captlllà.

Sol y vern un' altra volta,
mormolava jo una absolta
per mon goig que ja fina va.
Si m' hagués pogut pensà,

Oh, ca!
No deixava '1 capellà.

Com 1' estudi à voltas cansa,
jo tenia una esperansa;
però '1 noy may se cansava,
en las eartas, de posà

qu' ell ja
's veya pare capellà.

Lo mèu noy m' ha enviat à dí
que jo corri cap allí;
perquè ahí diu que \s passava
y demà ha de celebra,

Ja està,
Lo mèu fill ja es capellà,

Com jo havia ja de serho
y desprrs no vaig volguerho,
ell per mi '1 tracte tancava...
Pot sè 'S vatga repensà,

quan ja
Siga parecapellà...

ERNEST SOLER DE LAS CASAS.

El Senyor d' Altamiranda
l'er malalt alguns el tenen,

qui per foll, qui per beneyt;
si^a malalt ó nó ho siga,
tinga ó no complert el seny,
es lo cert qu' <ls dias passat)
y passan els anys també
y el Senyor d' Altamiranda
no surt inay del seu castell.

Sos portals son tancats sempre,
sos finestrals may oberts,
en lestas ni romerías
al Senyor ningú li veu;
y en tant els badocs del poble
clavant els ulls al castell
qu' el Senyor es foll, murmuran.
ó est;'i malalt ó es benevt.

El Senyor d' Altamiranda
A trenc d' alba la molt temps,
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S1 en pujà dalt de la torre
la més alta del castell,
D ' a l l à d a l t vejé la vi la
com ajasaada a sos peus,
vejé pobles y mes pobles.
vejé terra y mar y cel,
y, esclamà «jMella es la terra!
jgran es lo món! igran y bell!
Diga'm tu, (1-uayta, bon Gu-iyta.
tu que hi tens els ulls més fetSi
iqu' es aquella beSitioleta
que 's belluga en aquell erm?
—Senyor: es un home —;Un home?
jveyas, Guayta, guayta-ho be!
—Veig qur es home y veig que fanga.
—Y aquell altre animalet?
—Es un altr ' home, es un sabi
qu' estudia Üors y arrels
—lY aquell?—Un altre: aquell pinta.
—iY aquell altre? fcüata aucells.
—^Y aquell més lluny:—Sembla escriure
—^Y aquell.. ? — Roba als pas'-atjers
—£Y son tots homes?—Tots homes.
—jPerò... £els homes són pigmeus?

El Senyor d' Altamiranda
va tancarse en son castell:
«iCom faria un pas en terra
qu' à parells no 'Is esclafés?»
de tart en tart dés llàvoràs,
quan apunta el sol ixent,
se 'n puja à dalt de la torra
la més alta del castell;
y en baixa murmurant sempre:
«iSempre igualsW.. ;no han crescut gensl...
iA forsa de temps, tal volta!...
lEsperém dem temps al temps.»

Per xo may entra à la vila;
per xo may surt del castell;
per xo tots per foll el tenen,
per mal·ilt ó per beneyt.

APELES MESTRES.

\ HA PILLA ÀNGELS

No vull, filla estimada,
que 't creguis oblidada

de qui 't tè tan present de dia y nit.
Si en tú la meva vida
guayto rejuvenida,
;cóm vols que en tú no pensi..?

{com puch ni un sol instant darte al obíit?

Sempre que 't trobas fora,
com quan ets ,í ma vora,

omplenas del meu pit lo lloch milió;
per tu 1 cor meu batega,
lo ilabi se 'm desplega
y, aprop, ó be allunyada,

en ta carona estampo un dols petó.

Ni en serietat ni en broma
pueh agafar la ploma

que no 't tinga, Àngels meva, al meu devant.

Si may cap poesia
te plau, que meva sia,
ja pots dir ab certesa:

«quan ll escribía, estava en mi pensant.»

Y creu que si poguera
trovar com jo volguera,

lo meu cantar à lú fóra un tresor.
Seria la mes pura
essència de ternura;
melodia d' un' arpa

que per cordas tè fibras del meu cor.

Del meu cor, que voldria
que si may se congria

cap pena en tú, sols ell sentirne '1 fel.
iQue 'n fóra venturosa
ma vida Fatigosa,
si en tú no m è s q u e dit xas

y en mi amargaràs aboqués lo cel!

;Bè n' hi ha prou de bellesa
per camps y prats estesa

quan las tlors esponsellan pel Abril,
d' enciseras aubadas,
de gayas esteladas..!
jBè n' hihaprousd' hermosuras..!

Mès com tú, cap ne veig de tan gentil.

Es que la llor bonica,
de grat aroma rica,

de 1' aubada los núvols d1' or y argent,
lo brill de las estrellas,
del mòn las maravellas..,
no tenen com tens, Àngels,

ànima v cor, tendror de sentiment.

No son com tú, estimada,
esclats de ma mirada,

veu de ma veu, alé del meu respir,
ni goig de ma alegria,
ni '1 bè que roès s1 ansía,
ni '1 tros de mas entra ny as

que ab mós puresa 'm fà 1' amor sentir.

Jo que en tos plaers goso,
que no visch ni reposo

quan t' endevino i malestar més lleu,
{puch creure, filla hermosà,
que may ta afalagosa
memòria, fugir pugui

d' una pensa que es teva, d' un cor teu..?

i Ah! no. Primer ; ' esborri
mon nom, avans s' ensorri

la terra que 'm sosté, perdi i recort
de mas ditxas pa-sadas,
me manquen las ratxadas
del aire que respiro...

iAvans que en tu no pensi, plóram mort!

Lo seny me falla na
si oblidarm: podia

de qui '1 meu pensament per tot sl endú.
jQue '1 cel jamay me dujça
dissort tan malestruga..!
Si la rahò no 'm manca,

de mi m' oblidaré, però de tú..!

CONKAT ROURE.
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DO 0DJÏU

[Remordiment!

Dins del bosch, prop de la mina,
hi veureu una alta alzina
que enamora ab sa ufanò.
Es al mitj d' una partió.

L' una part es d' en Pau I Mana,
V altra de 1' Anton Quintana,
y, sobres qui hi té mes eina,
ja fa un any que dura '1 plet.

Cech un dia en Pau de ràbia,
no vegè mida més sabia,
per tornà la guerra en pau,
que clavar al arbre un clau.

Y, com que ja '1 clau tenia,
lo pensament d' aquell dia
va posà' en obra una nit.
Ah! Cóm li batia '1 pit!

La foscor feya feresa;
ell, ab 1' ànima sospesa,
comensà lo sèu trevall.
Clavà '1 clau à cops de mall.

Los cops 1' eco repetia,
10 soroll repercutia
per las timbas y '1 torrent,
y quedà lograt 1' intent.

L' endemà, al trencar d' albada,
1' Anton se 1' hagué pensada
y ja '1 cor li féu rau rau.
Va trobar clavat lo clau.

Boig de ràbia, cego d' ira,
va baixar, com qui delira,
à trovà' en l'au pe '1 camí.
Ell ja 1' esperava allí.

—Tu has clavat lo clau al arbre —
En Pau groch, blanch com un marbre:
—Ments, và dir, jo no he sigut.—
Qui gemega ja ha rebut.

Và sonà una bofetada,
và lluhir, com platejada,
la fulla d' un ganibet.
L' Anton ja no estava dret.

Caygut, ab mortal congoja,
11 brollà' un doll de sanen roja,
y, morint, cridà:—ïAs.sessí!—
En Pau ja no era allí.

Arrancant de la ferida
1' acer vil, donà la vida,
en un dir Jesús, 1' Anton.
En Pau va voltar pe '1 pont.

Donà una contra girada,
va probar bé la... coartada.
No se sab lo que va fer.
Per lo poble ell no ho va ser.

Lo séu cor, negre com sutge,
lo và veure blanch lo jutge

Com qu' era home d' eleccions
và tení empenyos mòlt bons.

Tothom creya en sa honradesa,
y un crim es una vilesa
Ni la família del mort
li cregué mav tant m;:l cor.

Mes, com 1' home tlú una audiència
ilins del cor, qu' es la conciencia,
ab fiscal, jutge y butxí,
1' acusavan desd' allí.

Mentrestant, la pobra alzina,
ja pansida, sols la ruina
era dels seus verts ramells.
Ni hi a n a v a n ja 'Is auce l l s .

Lo fullam se li engroguía,
lo brancatge s' ennegria,
la fulla seca, cayent,
se la enduya arreu lo vent.

Tin Pau trist, llegua per hora
venir sentia à la vora
1' alenada de la mort.
L' home .honrat no pot fé un tort.

I ,o remordiment, de dia
y de nit 1' esfarehía.
Al pla, al bosch, al mas, al pont...
Per tot deya:—iPobre Anton!—

Los ulls fondos, groch com cera,
era ja la imatge vera
del que 's véu pe '1 mal vensut.
Sols li pleya la quietut.

Sempre, portant baix lo rostre,
mormolava un PareNostre.
Algú, que li và sentir,
deya baix:—^Per qui '1 deu dii?—

Mentrestant 1' arbre, assecantse,
llenya seca anà tornantse
Lo fullam, cayent, cayent,
se 1' enduya arreu lo vent.

De cop, à tots va sorpendre
un jorn de color de cendra,
núvol, fret, y ab molt plugim.
Y un va dir: — [vern tenim.—

Va dí un altre:—Mala diada
per in l'au que, à nit passada,
1' han hagut d' extramaunciar.
Mireu lo que va passar.

l'n ab lo Vicari anava
que de veure en Pau tornava,
y, davant 1' arbre ja sech,
va dir, mormolant un preen:

—Tot malvat té sa conciencia,
cada crim tè sa~sentencia.
En l'au fina, 1' arbre es mort.
Tots dos ab un clau al cor.—

FBBDBUCH SOI.HR.

Imp. Alsina y Olrts, Muntaner,


