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D'ESTETICA GOETIANA

EE s 

indubtable que hi ha veritables diferen-

cies en la faisó de produir la sensació

estètica en les obres dels distints autors. No

es pas que la Bellesa en sí pugui esser diferen-

ta en les pàgines dels uns de lo que es en les

dels altres, però sí que pot fer-se assequible

per procediments totalment apartats, per

camins completament distints. Es clar que

si la Bellesa no es may diferenta d'ella ma-

teixa, sí que ho es, y ben bé, de diferenta,

la manera per la qual produeix la sensació

estètica una Venus grega ab sa soperba for-

ma, y la manera com la produeix una verge

florentina ab sos trets delicats. Ningú hi

haurà capaç de creure que es per uns matei-

xos camins que s'arriba a la possessió de la

bellesa, llegint els dubtes d'un 1-lamlet da-

vant l'espectre y llegint els dubtes d'un doc-

tor Faust davant l'esperit'. Shakesp ^^^aN'$a^
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Goethe, dos autors essencialment semblants
en la plenitut de realitat ab que encarnen
sos personatges, eminentment iguals —si se
em permet dir —en l'humanisació del per-
sonatge, y malgrat això, y tal vegada per
aquesta força d'humanitat mateixa, són dos
genis que arriben a la concepció de la belle-
sa per camins diferents. Recordeu aquella
manera tant senzilla d'assolir el grau màxim
del sentiment estètic quan Faust evoca l'es-
perit en son laboratori: «...esperit de la terra,
tu t'apropes; sento acréixer mes forces; ja
sento en mi com l'ubriaguesa d'un vi nou,
me sento ab cor de llençar-me al món,
d'afrontar la miseria de la terra, la felicitat,
de lluitar ab les tempestes... Apareix! Has
de fer-ho». Y ara compareu aquesta manera
eminentment reflexiva de produir-vos la sen-
sació estètica fins arribar ab aquest senzill,
però sublim «Apareix! Has de fer-ho!», en
que'l grau d'intensitat es tant gran que tot
seguit apareix aquella lleu esgarrifansa — el
reflexe orgànic —de que'ns parlava no fa
molts dies en aquestes planes, en molt bri_
llants paragrafs, en Ruyra; y ara compareu,
dich, aquest camí pera • produir l'emoció
estètica ab qualsevol passatge d'Hamlet, la
sensació podrà ser tant profonda, més si
voleu, però'l camí pera produir-la serà total-
ment divers; 1'Hamlet es un home, l'home;
el Faust es un home, però aquest home es el
doctor Faust. Y això que Hamlet y Faust són
abdós ombrejats per les mateixes boires del
nord. Veyeu aquí en què consisteix tota l'es-
tètica goetiana, millor diríem fàustiana (ab
permís), perquè no en totes les obres del
mestre es exacte'1 procediment estètic.

Parlem-ne, doncs, de l'estètica goetiana,
circunscrivint-la, per ara, al Faust, y per de
prompte'ns trobem ab una diferencia im-
mensa entre la manera de fer sentir la pro-
fondor estètica en la primera part d'aquest
poema y la manera de produir-la en la sego

-na; o, millor, del Faust en sí y del Faust ab
Marguerida. En efecte, com diu un mestre
traductor català dels amors de Margueride-
ta, els elements pera arribar a la consecució
del drama profondament humà, els medis
(en aquesta primera part del Faust) són de
lo més senzills possible, el procediment pera
produir l'emoció estètica es el camí senzill,
es el camí d'Hermana y Dorotea, el de la

moderna Mireio de Mistral, el de gairebé
tots els bons deixebles d'Ilomer, el (per regla
general) d'aquest mestre. Recordeu:

«Avui m'ho ha dit la Roseta.
Noia, a l'ultim, s'ha cegat.
Ja li ha sortit a la cara
tant fC 1 maco ab els senyós.
— Bé, què? .

—No res, filla: que ara,
quan menja, menja per dos».

Voleu una manera més senzilla de trobar
arran arran la bellesa. O bé escolteu: « Que
es això? Ja no sabs besar? Amic: tant poc
temps que no ns veiem y ja no te'n recordes
de besar? No sé: estic penjada del teu coll
y me sembla que hauria d'estar més conten-
t... Abans, quan me parlaves y me besa-
ves... ai!... me semblava que era al cel, y tu
m'abraçaves com si'm volguessis aixafar.
Fes-me un petó, o sinó te'l faig jo! Oh quins
llavis més freds y muts!». Veyeu aquí la sen-
zillesa més gran en l'observació de la mane-
ra d'esser humana, ab quina senzillesa pro-
dueix tota l'intensitat estética fruint la belle-
sa. Però, deixeu aquests amors y passeu a la
segona part (y al dir segona part s'ha d'in-
cloure a Faust al laboratori, la nit de Wal-
purgis a l'Harz, aquelles noces d'or d'Oberon
y Titania), y a tot això estudieu la manera
de produir el sentiment estètic, y compareu
ab lo anterior, y us trobeu tot seguit que la
sensació estètica produida pels amors de
Faust y Marguerida pot esser trobada, - ab
menys intensitat, sis vol, — però pot esser
trobada en alguna altra obra, principalment
en la manera senzilla de fer sentir deis pri-
mitius grecs y sos imitadors; però proveu
de fer això ab la segona part, y no sols no
ho trobareu, sinó que tant se n'hi faltarà.
Recordo haver llegit en un eminent traduc-
tor goetià francés una comparança entre les
noces d'Oberon y Titania y el Somni d'una
nit d'estiu de Shakespeare, advertint, com
escrivia dit traductor, que la lectura de les
noces d'or vos transporten tot seguit al bell
costat del Somni d'una nit d'isliu, y, a pesar
d'això, ha d'acabar dit autor per afirmar
rodonament que'l susdit passatge de Goethe
no té — en son procediment estètic —'res,
absolutament res de la fantasia de Shakes-
peare.
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Heus=aquí aon crec que's troba l'estètica
goetiana o, millor, el procediment estètic
goetià. No vuy pas dir que sia la manera
absoluta de fer de Goethe, — molt lluny
n'estan Herman, Alexis y tants altres, y no
parlo ja del romàntic \Verter, — però sí que
es la manera més peculiar d'ell, que es l'en

-carnació més potent del seu geni, que es la
manera d'esser més complicat y reflexiu

—com a bon alemany — del mestre. Recordeu
aquella naturalitat ab que exclama, referint

-se al Faust: «Crec que una bona inteligencia,
un seny drety clarivident, tindrà molta feina
pera fer-se mestre de tots els secrets que he
posat allí dins ». Aquí es aon se troba en
Goethe en el seu estat més gran. El seu pro-
cediment estètic es complicat: no n'hi ha
prou ab la lectura senzilla: ha de fixar-se y
profondir en ses lletres pera arribar a la per-.
cepció; pera que sia atesa aquesta, ha d'esser
molt valent l'esforç intelectual; però quan
s'arriba a posseir-lo, quan s'arriba a la sobre-
percepció de la cosa inabastable, de l'infinit
perceptiu, l'inteusitat del sentiment estètic
es tant immensament gran que's capeix la
Bellesa en un grau màxim. Pera arribar a
la percepció estètica dels amors de Margue-
rida, de Dorotea o de Mignon es suficient
la lectura deis mateixos, però pera arribar al
sentiment estètic del Faust en sí — y aixís se
veu el complicadíssim procés estètic — es
d'absoluta necessitat el consell de Blaze de
Bury, l'eminent traductor del poeta de Wei-
mar: «...commencer toujours à lire ce grand
livre avec la ferme résolution de ne point
reculer devant les premiers obstacles: lais-
sez-vous distraire, comme un enfant curieux,
par les mille détails qui se recontrent; pre-
nez-les pour ce qu'il sont, tantót des perles
au bord de l'Océan, tantót des grains de
sable sur le chemin. A travers le jour ou le
crepuscule, arrivez jusqu'au bout. Une fois
là, essuyez le sueur de vos tempes, reprenez
haleine un moment, puts mettez•vous au
travail de nouveau et recommencez. Suivez
alors tous les petits sentiers déjà battus, ex-
plorez les profondeurs ignorées, allez ainsi
jusqu'à ce que 1'ceuvre se révèle a vous dans
son imposante grandeur et sa magnifique
unité. La tache est rude, je le sais; mais,
aprés tout, le chaos de Goethe, si toutefois
il est pei• mis d'appele.r ainsi 1'une des plus

vastes compositions qui existent, le chaos de
Goethe vaut bien qu'on s'y prenne à deux
fois pour le débrouiller. D'ailleurs il y a,
sinon de la g l oire, du moins un certain con-
tentement qui réjouit 1'àme, à courir a la
découverte des belles pensées que le monde
ignore, et qui sont comme des ¡les yentes
dans la création du génie».

Tot això a menys que's tinga aquella
semi-intuició que pot suplir ab el sobreeixi-
ment d'inteligencia l'obscuritat d'un passat-
ge y que aclareix fàcilment les tenebres de la
bellesa goetiana.

Veieu aquí per què'm sembla que es molt
convenient que siguin ben estudiades en
nostra terra les subtileses del procés de la
sensació estètica en el poema alemany pera
arribar a tenir la fonda cultura estètica que
requereix una literatura, particularment al
trobar-se en un molt ample període de pro-
ducció com està la nostra.

j. rt. BASSOLS Y. IGLESIAS

REPOS
Bon pomeres, bon pomeró,
sombra, sombreta de frescó,
al jornaler que està cansat
a sota l'arbre li has donat

mentres reposa.
Per la drecera del camí
la minyoneta veu veni
ab la cistella del brenar,
y a sota l'arbre'I ve a parar

mentres reposa.
Bon pomeret, bon pomeró,
mentres reposa a la frescò
veu el batent del camp llaurat,
veu el parell que l'ha esperat,

mentres reposa.

i. PIJOAN

LLUITA ETERNA

A
QUELL. any, gracies a Déu, la cullita era
plena, y en bona fè-que ab prou feina

s'hi arribaria a temps, perquè'ls pagesos se
trobaven tant endogalats pels usurers de
Lleida, que ja's veyen tot aquell pla d'Al-
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macelles perdut. Allò donava bo de veure.
Els ordis y seguets, quasi bé daurats del tot,
pujaven engallats a una mida com may
s'havia vist en aquell terrer; els blats y la
civada, encara verosos, pegaven entre pit y
cara espessos, carregats, serenys... Si no
venia una mala aigua o una tamborinada
de llevant, ja's podia començar a quarte-
rejar, y, segons els càlcols de la gent entesa,
aquell any la llevor faria bogeries, sobre tot
en les terres fortes. Es clar! Afetnades ab el
xerri de les pletes, conreuades y anys ha
reposades, presentaven pel Novembre uns
guarets que enamoraven, y, pera acabar-ho
d'adobar, va caure un sementer com may
s'havia vist. Per això era que no's veya una
espiga d'orb enlloc y els sembrats s'extenien
arreu iguals, ajeyent-se y redreçant-se ab la
marinada en ones suaus que tornassolaven
les planes ab tots els matiÇos de setí, totjust
puntejat aquí y allá ab alguna taca sagnosa
d'amagades roselles. Tot-hom se preparava.
S'esmolaven els trills, se resseguien les es-
cletxes de les sitges y graners, se feyen guar-
niments pera les mules, se replanaven les
eres, se repassaven les dalles, se compraven
forques y bensils, se repicaven els rodets. Y
mentrestant les guatlles y les perdius, les
aloses y les calandries s'enfilaven d'una
revolada per sobre aquell bé de Déu de
recapte, y, totjust contemplant -lo un mo-
ment, se deixaven anar com una fletxa a
son niu perdut en aquella mar de verdor
groguenca, pera no deixar refredar els fillets
que, ab el bec obert per la gana, esperaven
1'esmorsar. Les orenetes y falsiots, mullant-se
les ales a les basses, anaven pastant sa habi-
tació sota les teulades aimies, omplint els
aires ab sos xiscles y ab les linies negres de
ses raventes voladuries. Les someres, al
cercar aigua, carregades ab ses sillones,
repartien mossades a son pler pels sembrats
vehins, sense que ningú s'atrevís a reptar-les
en mitg de l'abundor. Y mentres els caps de
casa feyen un balanç mental de lo que culli

-neo restant els deutes, la quitxalla, ab alegra
cridoria de vida, se perseguien els uns als
altres, tirant-se pel cap les carpetes y silabaris
d'estudi; y mentras les jayes, boy assegudes
en el pedriÇ de l'entrada, feyen mitja, som

-rient ab beatitut la felicitat de sos néts, les
fadrines, enrogides per les prometences de

son ballador, estenien pels sembrats, clau de
son pervindre, sa mirada somniadora.

Els rics del poble, avorrits de les exigen-
cies de dallaires y lligadors, havien comprat
màquines segadores que afaitaven els camps
a voluntat, deixant els rostolls a la mida
que volien, y les garbes lligades y en nove-
nats matemàticament repartits com tendes
daurades d'un infinit exèrcit apocalíptic.
Les espigadores vagarien aquell any: no's
perdia ni una espiga. Ja no's veurien aque-
lles colles de segadors extesos en ala, corbats
al pes de la dalla, cantant al compas de sos
cops les mandroses corrandes de la sega, ni
els lligadors, al seu darrera, aconduint els
munts, y aquella colla de dònes y xiquets
espigolant aquí y allá tot lo que'1s rampills
deixaven. Ja no's veurien. Ni tampoc farien,
com altres anys, blat per uns quants rnesos
o un recó pera compar el pollí, pera pagar
el deute, pera'1 parament de casa abans de
casar-se.

Quan tot era madur y les espigues, pic
-nament granades, començaven a colltor-

çar-se al pes del fruit, y ab el clar de la lluna
lluhien pels camps els reflexes tolrats del
futur pa, a la taverna del Franciscot rene-
gaven com condemnats els capdavanters de
la purria del poble, malehint entre les se-
guides libacions les maquinaries y qui les
va inventar. La feble resplendor d'un quin-
qué allargava tremoloses ombres per les
fumades parets, aon barroerament se dibui-
xaven agegantades les siluetes dels ubriacs.
La força de l'alcool anava exagerant cada
cop més les energies artificials d'aquells
malalts de cervell embrutit, omplint l'esta-
bliment d'aires de revolta, com si's congriés
una tempestat ab llampecs d'amenaces de
mort y noms d'extermini y destrucció. El
mala peça del Coix de cà la Favorita, alçant-se
com va poder, barbotejà, donant un cop de
puny a la taula:
- Prou els segaria jo més aviat y barato

que les màquines, malehit siga!
—Què vols dir, valent ?— preguntà l'avi

Pruna ab tanta mala sang com edat.
— Què vuy dir ? -- respongué l'inter-

pelat. — Vuy dir que jo ho cremaria tot,
recoy! Nosaltres hem de morir de fam y els
lladres... Malehits siguen !... Foc!... Vet-ho
aquí!
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Els porrons, ab voluptuosos xerrics de
viciós, trescolaven vi, sense parar, de les bo-
tes d'en Franciscota les recremades entranyes
de sa clientela, y era ben prop la una quan,
zigzaguejantelcarrer, sortiren completament
beguts. Feren via carretera enllà, anant de
les roderes als acopis, d'una cuneta a l'altra,
tot cantant, ab llengua espessa y ben vinosa,
les cançons que encara recordaven de ses
llunyanes hores de treball honrat.

Ja eren al mitg del pla, ont els sembrats
pujaven més ufanosos, quan l'avi Pruna,
ab una rialleta provocativa, digué al Coix
de cà la Favorita:

— Apa, home, apreta-li la cotilla!
— El cigarro? Un misto hi ventaré!
Y, butxaquejant, hagué la mistera, y, en-

cenent-ne tres o quatre, calà foc al sem-
brat...

Quan el sereno cantà les dugues a la
cantonada de cal Senyor, tot el pla s'arbora-
va de flames que, llangotejant sinistrament,
fumaven el cel ab una rojor negrosa... Prou
va córrer el minyó a ventar les campanes de
¡'iglesia; prou hi va acudir tot el poble; prou
se va fer lo impossible: l'element destructor
trobà tots aquells camps madurets, torrats, a
punt pera satisfer sa voracitat, y no parà
fins consumir-leo tot...

A l'endemà, quan el Coix de cá la Favo-
rita s'aixecà, ja gran dia, del barranc aont
havia dormit el vi y contemplà aquella ne

-gror de rostolls per tot arreu, digué a l'avi
Pruna:

—Recristo! Si n'ha fet de via la meva
màquina!

CARLES DE FORTUNY

A UNA DAMA
Dolç record servaré de la mirada
que vostres ulls tendríssims m'adreçaren,
madbna inconeguda y admirada;
de totes les imatges que passaren

pel meu davant, com vós, haveu restada
sola en mos pobres versos; ens separen
inconeixença y temps, pró una vegada
nos havem esguardat y's saludaren

ab l'esguard nostres ànimes amigues;
del viure amarc les mutuals fadigues
nos haurem endolcit al contemplar-nos

Que'ns beneheixi Déu, germana mia,
y que pugam en altre esplèndit dia,
dins son estada santa, retrobar-nos.

XAVIER VIURA

EN JOAN FORT
(RONDALLA POPULAR)

YNA vegada era un pare que tenia tres
fills; però com era pobre y ab treballs

els podia mantenir, va enviar el més gran a
fer fortuna. Per tota recomanació va dir-li:

— No't fiis d'home roig, ni de ca escuat,
ni de pedra rodona.

Marxa'l noy, y desseguida que vol atra-
vessar un riu posa'l peu damunt d'una pedra
rodona; aquesta se li gira y tot se va mullar.
Més enllà troba un goç escuat. Comença a
fer-li postures, y com era rabiós també'l va
mossegar. Ve després que's lloga a un home
roig, y entre'ls tractes que li fa hi ha aquell
de que si s'enfadava li llevaria la pell de l'es-
quena. L'endemà mateix li va manar una
cosa que'] noy no va voler fer, y, veyent que
s'enfadava, l'Home Roig li llevà la pell de
l'esquena. Y, aixís, trist y pelat, el noy va
tornar a casa per no haver complert ab lo
que li havia dit el seu pare.

Marxa'l segon, y lo mateix, li va passar
igualment. Aquest, doncs, ja no s'ha d'ex-
plicar.

Ve'1 tercer y també li diu:
—No't fiis d'home roig, ni de ca escuat,

ni de pedra rodona.
—Està bé,—diu el noy; — ja ho tindré

present; però abans m'heu de donar tres
coses: un formatge, una peça de corda y una
perdiu.

El pare li va donar el formatge, el ram de
fil y la perdiu, y el noy s'en va anar.

Ell que si, troba una pedra rodona al
mitg del riu, y, en comptes de posar-hi '1 peu,
l'agafa y se ]'emporta. Troba més enllà'] ca
escuat, y, en comptes de fer-li postures, ell
que li tira, que mitg el va cama-trencar. Ve
a casa de l'Home Roig, li demana si vol llo-
gar-lo, y ell que si que s'hi lloga; però ja
veurem cotas s'en va saber sortir sense perdre
la pell de l'esquena.
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Els tractes eren aquells, que s'hi estaria
un any, però que si s'enfadava Ii llevaria la
pell de l'esquena.

—Y tu com te dius ? — va dir l'Home
Roig.

—Jo'm dic Joan Fort, —va dir el noy;
— però si sou vos el que us enfadeu seré jo
que us llevaré la pell de l'esquena, y vigileu,
que'n vull un troÇ per mi y un troÇ per
cada germà que vós m'heu pelat.

A la nit, després de sopar, l'Home Roig
ja li va donar la feina de l'endemà:

—Em junyiras els bous a l'estable, els
treuras a fóra sense passar per la porta, y
abans del mitg-dia vull que m'hagis colgada
una quartera de blat.

El noy tota la nit va estar rumiant com
ho faria pera treure'ls bous de l'estable sen-
se passar per la porta, y, no veyent altre
medi, esbotza la paret, y va fer un forat
pera que'1 parell pogués sortir cap a la llisa.
S'en va al camp, y lliga'l sac darrera de l'a-
rada, el descús una mica al caminar que tot
se n'anava vessant; torna a fer un solc, y
ja'I va tenir colgat que encara no era l'hora
d'esmorsar.

Ve la criada y li diu que l'Home Roig li
mana que's mengi aquelles sopes sense des-
tapar-les, que's mengi'l pa sense encetar-lo,
y que li faci un petó an ella sense tocar-la.

El noy fa un forat al cul de l'olla y s'ana-
va menjant les sopes, a mida que anaven
sortint; fa un forat al pa y en treu tota la
molla sense encetar-lo; dóna un tall de
ganivet a la galta de la criada que de poc
que li treu un ull, y ja va tenir el petó sense
tocar-la.

Ve que a la nit l'Home Roig comença a
renyar-lo a !'arribant a casa.

— Estrafalari, que m'has malmès la casa,
y m'has llençat el blat, y de poc que no
m'esborníes la criada!	 ,

— Que us enfadeu, nostramo? Que us
enfadeu?

—No, no, no m'enfado, — deya l'Home
Roig.

Es clar, com que no's podia enfadar,
perquè si s'enfadava en Joan Fort li llevaria
el xangue de l'esquena!

Al vespre, en acabat de sopar, l'Home
Roig ja va donar-li la feina pera l'endemà.

—Te n'aniras al bosc ab les mules, y cm

portaras llenya que no sigui ni verda ni seca,
ni torta ni dreta, y vuy que tornis ab una
mula ballant y l'altra rient.

L'endemà en Joan Fort surt ab les mules
a llenya al bosc; però en comptes d'espur-
gar alsines pera fer llenya, marxa a l'hort y
talla tots els ceps y les pomeres, que no són
tortes ni dretes, seques ni verdes. Després,
pera fer saltara una de les mules, li va donar
un cop de destral ,a una cama, y a l'altre li
va tallar el llavi de dalt, y ja va tenir una
mula que anava coixa, que semblava que
ballava, y a l'altra que semblava que reya.

Quan l'Home Roig va veure aquella des-
troça de l'hort y que les mules 1! tornaven
d'aquella manera, no's va poder aguantar
de dir:

— Estrafalari, que m'has malmès l'hort
y les mules! Més que estrafalari!

—Que us enfadeu, nostramo? Que us
enfadeu?

—No, no, no m'enfado, —deya I'Homc
Roig; però la professó anava per dins.

A la nit, en acabat de sopar, li va donar
la feina pera l'endemà; però, per temor que
no'n fes un altre, li va donar una Feina ben
fàcila, com es la de guardar les vaques, que
un bailetot qualsevol es capaç per fer-ho.

L'endemà surt en Joan Fort ab les va-
ques, y, quan veu que passen uns mercaders,
el] que si que se les ven totes, no quedant-se
més que l'esquelia. S'entorna cap a casa, y
pel camí agafa un corb, de casualitat va po-
der agafar un corb. Li penja l'esquella al
coll y l'avía al davant de la casa, fent uns
grans crits de: —Veniu, nostramo, que les
vaques se m'en van al cel! Veniu, nostramo,
que les vaques se m'en van al cel ! Nostramo,
veniu!

Surt l'Home Roig y veu aquell negrall al
mitg dels nuvols, ab aquell soroll de l'es-
quella, y cop d'escabellar-se perquè tot el
ramat de les vaques se n'hi anava al cel.

—Nostramo, que us enfadeu ?—va dir
en Joan Fort. —Que us enfadeu, nostramo?

—No, no, no m'enfado, —deya l'Home
Roig, fent com aquell que reya.—No, borne,
no. Si encara'm fa gracia això de veure
pujar al cel les vaques!

Però aquella nit l'Home Roig ja va dir a
la dòna:

— Em sembla que aquest cop n'haurem
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ensopegat un que'ns guanyarà la pell y tot!
Me comença a fer por, veyes!

L'endemà, com que ja no s'en fiava, se
l'emportà al bosc pera aterrar uns roures
que volia fer-ne vigues.

Comencen a destralejar, y quan eren a
posar tascons al tall que havien fet, el canyó
de l'arbre va bellugar-se y li enclou la mà a
l'Home Roig, sense poder-la treure.

— Posa -hi més tascons, — deya an en
Joan Fort. — Posa-hi tots els que tinguis!

—Ja'ls hi he posat tots, - deya en Joan
Fort. — Hauré d'anar a casa a buscar-ne
més. Si voleu hi aniré, perd ja'm sab greu
deixar -vos.

L'Home Roig patia allí ab la mà enclet-
xada, que no us ho podeu figurar.

—Ves-ten a casa—va dir —y digues a
la dòna que't dongui tots els que tingui.

Marxa en Joan Fort, y quan arriba a
casa, en comptes de demanar tascons, li
demana a la dòna que li entregui tots els
quartos que tingui, que l'amo'ls demana.

La dòna de primer no s'ho volia creure,
però va sortir al balcó, y, al sentir que ell
deya:—Que't dongui tots els que tingui!
Que't dongui tots els que tingui! —no s'hi
va pensar més: va recullir totes les dobles
que tenia a mà y les va donar an en Joan
Fort.

Aquest recullí també uns quants tascons,
y va poder desencletxar l'amo, que va quedar
ab la mà tota malmesa.

Arriba a casa, y, quan el van haver ben
envcnat, lo primer que li diu la dòna es per
què'Is volia tants de diners.

— Diners ?-va dir l'Home Roig.
—No'm deyes que'ls hi entregués tots

an en Joan Fort?
—Volia dir els tascons, dòna! — Y, gi-

rant-se an en Joan Fort: — Ay! Estrafalari!
Que'ns hauras enganyat aquesta vegada!

—Que us enfadeu, nostramo? Que us
enfadeu?

Y com que l'altre no podia enfadar-se,
pera no perdre la pell de l'esquena, va tenir
de callar y prou.

Aquella nit ja la dòna va aconsellar a
l'Home Roig que's desprengués d'en Joan
Fort, que l'enviés a guardar els porcs ab el
Gegant, que ell ja's cuidaria de matar-lo.

Surt en Joan Fort ab els porcs, y s'en

va a trobar el Gegant, com l'amo li havia
manat, sense desobeir -lo. El Gegant, aixís
que va veure-1, va dir que haurien de bar-
rejar el bestiar, perquè aixís faria de niés
bon guardar. Barregen els porcs, y el Gegant
volia enviar-lo ab els cantis a buscar aigua
pera donar als porcs. Perd com que'ls cantis
eren tant grossos, en Joan Fort va compen-
dre que no'Is podria remenar, y, en comptes
de carregar-se'ls cantis, ell que si que agafa
un magall y s'en va com aquell qui va a la
font.

—Aon vas sense'Is cantis, y ab el ma-
gall?—va dir el Gegant.

—Vaig a arrencar la font y a portar-la
aquí, per no tenir de fer tants camins cada
dia.

Com que'! Gegant ja sabia que en Joan
Fort era tant valent, va creure que sí que
era capaç d'arrencar la roca de la font, y va
tenir por que Ii espatllaria.

— Deixa, deixa, — va dir el Gegant; 
—ja hi aniré jó ab els cantis, com els altres dies.

S'en va a la font, torna ab l'aigua y surten
al bosc a pasturar. Mentres guardaven, el
Gegant va voler provar la força d'en Joan
Fort, y per juguesca varen mirar a qui faria
més troços d'un roc rebotent-lo a terra.
Tira'l Gegant y va esmicolar el roc ab la
furia que'! va rebatre contra una pedra. En
Joan Fort també's treu del sarró'I formatge
y, ventant-li cop a terra, el va trinxar en mil
engrunes.

Després el Gegant tira una pedra pera
veure qui arribaria més lluny, y ja va anar
lluny, ja, la pedra del Gegant; però en Joan
Fort se treu la perdiu del sarró y pega vo-
lada que encara travessa comarques de lo
brunsent que anava.

Després varen jugar a qui duria un feix
de llenya més gros, y el Gegant s'en va
guarnir un que ni una dotzena de bous
l'arriarien. En Joan Fort, veyent allò, se
treu la peça de fil que li havia donat son
pare y comença a lligar alsines, sense ater-
rar-les, y a lligar alsines y més alsines, fins
que va lligar tot el bosc.

— Què fas? — li va dir el Gegant, que
no comprenia per què era tot allò.

— Vuy emportar-men tot cl bosc d'una
vegada, y aixís no tindrem de traginar cada
dia la llenya, —va dir en Joan Fort.
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El Gegant, que ja sabia que en Joan
Fort era tant valent, va tenir por de que no
arrenqués tot el bosc d'una batzegada, y li
va dir que no s'enquimerés, que la llenya
cada dia ja la portaría el].

Ve la nit, y en Joan Fort, abans d'ador-
mir-se, veu que a sota'l llit hi havia un
cadavre que tenia'l cap esberlat d'un cop de
mall. Ell que si que'] treu de sota y el posa
a sobre'1 llit y li fica la seva barretina fins
al clatell pera que no's conegués. En sent a
la mitja nit ve'l Gegant ab un mall y li
venta martellada, y una altra, y una altra,
fins a tres... Y després, aixugant-se la suor,
diu que deya:

—Em sembla que ja n'hi haurà prou.
L'endemà surt en Joan Fort com aquell

qui res, y l'altre, al veure-1, no s'en sabia
avenir al veure que ni tenia cap senyal al
front.

— No sé lo que m'haurà passat, — deya
en Joan Fort, -- que nit enllà, no sé si ho
hauré somiat, he sentit tres picades de pussa
al mitg del front, y us asseguro que picaven,
a fé!

El Gegant ja va compendre que era més
valent que ell, y pera no barallar-s'hi va
enviar-lo tot sol a guardar els porcs.

Ell que si que passen uns negociants y
s'els ven, no guardant-se més que una truja
seca y les cues dels altres.

Quan el Gegant, entre dia, veu que se
li havia venut els porcs, comença a cridar
desde dalt de casa y es posa a córrer per
encalsar-lo. En Joan Fort corre que corre
també pera que no l'atrapés. Veu una ovella
morta al mitg y en Joan Fort, d'una revo-
lada, li treu la tripada y se la posa a sota la
brusa, ben amagada pera que no's conegués.
Y vinga córrer y córrer, y el Gegant al
darrera.

Passa per la vora d'un torrent y diu a
unes dònes que rentaven que, pera córrer
més depressa, se treuria la tripada. Y ab el
ganivet fa veure com aquell que's treu les
tripes y llença la tripada de l'ovella.

Ve'1 gegant y li expliquen que l'han vist
passar, y que pera córrer més fins s'havia
tret la tripada, y el Gegant que sí, diu que
també vol fer-ho, y es treu les tripes y es
quedà mort.

Vet-aquí que en Joan Fort, ab els diners

dels porcs del seu amo y els porcs del Ge-
gant, torna a casa seva no portant Inés que
una truja seca y les cues dels altres.

Ell que si que enterra la truja y clava
les cues a terra, que no més ne sortissin que
un troç, y comença a cridar:

—Nostramo, veniu, que'ls poress'en van
a l'infern! Veniu, nostramo, que'ls porcs
s'en van a l'infern! Nostramo, veniu!

Ve l'Home Roig y comença a estirar les
cues, y, xap, ell y la cua de cul a terra.
N'estira un altre, v també, y un altre, y
també, fins que en Joan Fort diu :— Deixeu,
que encara les perdriem totes! — Y s'agafa
de la cua que el] sabia que era la de la
truja seca, y la treu, deixant a l'Home Roig
tot meravellat.

Aquella nit l'Home Roig y la seva dòna,
veyent que havia tornat de] Gegant, aon
l'havien enviat pera fer-lo perdre, rumiaren
una altra manera de treure-s del davant an
en Joan Fort.

— Farem anar la mare a dalt de la fi -
guera — va dir la dòna — y li direm que
canti com el cucut, y després li direm an
en Joan Fort que ja s'ha acabat l'any, que
es Pasqua, y que ja se n'ha d'anar.

Y, si. si, envien an en Joan Fort a l'hort,
y ja la vella estava preparada a dalt de la
figuera, y comença a cantar cu-cut- cu-cut-
cu-cut! En Joan Fort, que desseguida va
compendre la jugada, venta un roc a la
vella, que la va fer caure, deixant-la al siti.

— Ay, malaventurat, que has fet! Que
has fet, estrafalari! — deya l'Home Roig. —
Que has fet, que m'has mort la dòna!

— Com he sentit aquest aucell que can-
tava fòra d'hora, he volgut veuré qué era,
— deya en Joan Fort, — y em sembla que
l'hauré tocat.

— Y es clar que l'has tocat! Com que
m'has mort la sogra! No ho veus, desgra-
ciat?

— Que us enfadeu, nostramo, que us
enfadeu ?—deya en Joan Fort.

— Y com no vols que m'enfadi, estra-
falari, si ara mateix m'acabes de deixar
sense res?

— Doncs veniu, que encara us haig de
llevar la pell de l'esquena. Tractes són trac-
tes.

Y, si si, li va llevar y s'en va entornar a
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casa ab tota aquella ganancia del Gegant y
del seu amo, y encara ab la pell de l'esquena,
per donar-la als seus germans.

LA SENYORA PEPA

FIGURES DE L'EVANGELI
La bella pecadora llumena com un astre
y a sota de la taula floreix el seu encant;
les mans qui treuen bàlsem d'un gerro d'alabastre,
rentant els peus dolcíssims se van purificant.

Maria Magdalena s'ablana adoradora,
Ii cau a les espatlles el seu cabell profús;
les llàgrimes monden el rostre qui s'arbora,
y aixuga amorosida les plantes de Jesús.

Els parpres s'ensomnien teixint una auriola,
sanglota Magdalena y el Mestre la consola;
germinen flors impies al front del faritzeu;

Jesús extén els braços damunt de Magdalena,
y allunya ab un somriure la temptació terrena,
sab dir paraules altes y es font la seva veu.

P. PRAT GABALLI

TORQUATO TASSO
Tragedia de GOETHE

TRADUHIDA PER EN JOSEPH LLEONART

ACTE SEGON
(Continuació)

ESCENA II

TASSO, SOL

Y goses obri'ls ulls? Y t'atreveixes
a guaita al teu entorn? Tot sol te trobes!
Per ventura han sentit eixes columnes
lo que ha dit ella? Y deus tenir temença
d'aqueixos testimonis que no parlen,
y ho han sigut de la més gran fortuna?
Despunta'l sol del jorn de vida nova

que no es possible compara ab cap altre.
Davallant a la terra la deessa,
s'erriporta'l moribon a les altures.

Quin cercle nou veig davant meu, quin regne!
L'ardent desitg, que ben pagat es ara!

Aprop del goig més gran me somniava,
y gran es aquest goig per sobre'Is somnis.

El cego de naixença fantasia
llum y colo al seu grat; més se li mostra
el dia nou y son sentï's trasmuda.
PIe de pressentiments y valentia,
ab pas incert, ubriagat de joya,
emprenc aquesta via. Massa'm dones;
me dones com ho fan el cel y terra,
regalant -nos sens mida y a mans plenes,
y en retorn vols de ni lo que tal gracia,
única, te dóna dret a demanar-me.
Tinc de mostrar-me mesurat y dòcil
per merèixer la teva confiança.
Quin es mon mèrit, que ella m'esculleixi?
Y, ara, què tinc de fer per ser-ne digne?
Ja ho ets que en tu ha posat sa confiança.
Que's consagri desde ara la meva ànima
als manaments y a les mirades teves!
Com que soc teu, demana lo que vulguis.
Que m guii a llunyes terres per cercar-hi
afanys, perills y gloria; que m'allargui
la lira d'or en silenciosos boscos.
Ella ha de possehir-me tot formant-me.
Tots els tresors que servo al cor són d'ella.
Si un instrument un déu me concedia
per expressar de mil maneres varies
eixa veneració que no pot dir-se
ab paraules, encar no bastaria.
EI pinzell del pintó y els dolços llavis
del poeta voldria, els que's nodriren
de la mèl primerenca. No: desde ara
Tasso no té de perdre -s entre'ls arbres,
ni solitari y trist entremitg d'homes.
Ja no està sol, que tu te li acostes.
Oh ! Si en aquest instant m'apareixia
entre perills la més gloriosa empresa!

Hi correria jo, y arriscaria
aqueixa vida que la dec an ella;

per companys triaria'ls mellors homes,
y portaria a cap ab tal exèrcit,
baix el manament d'ella, lo impossible.
¿Per què no va amagar la teva boca
lo que senties, fins que'n fossis digne,
y encar més digne de portar-n'hi ofrena?
Més, tot y aixís, es molt més bell encara

de rebre pur, potser no mereixent-lo,

un dò semblant, que no de creure a mitges

de que un tenia dret a demanar-lo 1
Guaita alegre! Que es gran lo que contemples!
y et crida joventut esperançada
vers un brillant inconegut pervindre!
Pit meu, aixampla-tl Temps de benhaurança

que ets arribat, ampara aqueixa planta!

S'alça per puja al cel, y se n'extenen
mil branques que's desfan per enflorar-se,

que facin fruit, que portin alegria

y que pugui cullï una mà estimada
la joya d'or de ses gemades branques!
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l'avís de cada dia y de cada hora,
y en el secret an aquell bé s'adestra

TASSO Y ANTONIO
	 que tu vols ensenyar corn cosa nova.

ANTONIO
TASSO

Benvingut sies tu, que es com si ara
vegés per primer cop! Ab tal bellesa
jamay me fou anunciat un home.
Benvingut! Sé qui ets, y sé'! teu mèrit;
la mà y el cor sens vacilar t'entrego,
y espero ensems que'Is teus no me'ls refusis

ANTONIO

Generós m'ofereixes dons preciosos
y reconec com cal tot lo que valen;
deixa -m, doncs, que retardi ('acceptar-los,
puix no sé pas si jo puc retornar-ten
altres semblants. El meu desitg seria
no ser desagrahit, ni ser molt prompte:
per tu y per mi deixa-m mostrar prudencia

TASSO

Y qui pot fer-li càrrecs? En la vida
veyem a cada pas lo que ella es útil;
prò quan l'ànima parla, y no'ns fa falta,
es més hermós encara.

ANTONIO

Que pregunti,
sobre això, cadascú a son esprit propri,
que es ell mateix qui ha d'espiar la falta.

TASSO

Doncs siga aixís! Jo he fet lo que devia;
he respectat el mot de la Princesa,
que vol fer-nos amics, y a tu'm presento.
No podia restar enrera, Antonio;
prò no es el meu intent importunar-te.
Tal volta't portaran, el temps y el tracte,
més ardent el desitg dels bens que mires,
avuy, indiferent, y fins menysprees.

ANTONIO

Diuen fred al sensat moltes vegades
els homes qué fan gala d'ardorosos,
perquè, passant, l'ardencia'Is afalaga.

TASSO
Tu reprens lo que jo reprenc y evito.
També comprenc, ab tot y ser tant jove,
que val més la durada que la pressa.

ANTONIO

Molt bé! Que sempre igual sentir t'animi!

TASSO

Tens dret d'aconsellar-me y advertir-me,
que a tu !'experiencia t'acompanya
com amiga d'antiga coneixença.
Prò, creu-me, un cor que té repòs escolta

De tractà ab sí mateix prou es amable;
tant-de-bo si igualment també fos útil.
L'home jamay aprèn a ben conèixer
lo que porta a dins seu, perquè mesura
ab mida propria, y devegades troba-s
petit, y devegades, per desgracia,
se troba massa gran. En altres homes
es com únicament se pot conèixer.
la vida sola es la que a tots ensenya.

TASSO

Lo que dius t'ho aprovo y ho venero.

ANTONIO

Prò en un altre sentit prens les paraules
d'aquell ab que ma voluntat les dicta.

TASSO

Per eix camí no arribarem a unir-nos.

No es pas ben fet de desconèixer ün home

premeditadament, siga'1 qui siga.
Fins no tenint el mot de la Princesa,
m'hauria estat ben fàcil de coneixe-t:

el teu propri destí no t'engunia;

assisteixes als altres, y en ells penses;
damunt la lleu onada de la vida

serves un cor segur. Així't judico.

Y-si jo no vingués a tu, ¿què fóra,

si una part no cerqués, tot desitjant -la,

del ben guardat tresor que portes dintre?

No't sabrà greu, jo ho sé, si ab mi t'explayes:

seras el meu amic quan me coneguis;
y un tal amic fa temps que l'anhelava.

Nom fa vergonya'( sé inexpert y jove.

Sobre'! meu cap reposa encara'l núvol
daurat del temps que ha de venir. Acull -me

damunt ton pit, tu que ets un home noble,
y a mi l'ardent, mancat d'experiencia,

ensenya -m com dec fer-ho per ben viure.

ANTONIO

Vols ten! en un instant lo que cedeixen

a pas comptat els anys.

TASSO

L'amor ens dóna

en un instant lo que a l'afany li costa

molt temps. No t'ho demano: puc manar-t'ho_

te crido en nom de la virtut d'aquella

que's complau en unir als homes nobles.

Y, si no es prou encara, un nom vull dir -te.

Ho espera y ho vol ella. Eleonora,
la Princesa, vol veure ('unió nostra.
Complim el seu desitg, plegats posem -nos
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als peus de la Deessa per servir-la,
per oferir-li tota la nostra ànima,

y fer units quelcom prou digne d'ella.

La meva mà t'allargo altra vegada!

Extrenye-la! No't tornis a fé enrera,

ni refusis tant temps, tu que ets tant noble;
cedeix-me'l goig, que es el més gran que hi hagi

per un home de cor, el d'entregar se
al més perfecte, sense cap reserva,
y posa en ell completa confiança!

ANTONIO

Navegues ab les veles desplegades.

Deus está acostumat a la victoria
y a troba tot arreu els camins amples

y les portes obertes. Jo no't nego

lo que vals y la sort que tens, prò encara
veig que hi ha molt bell troç de l'un a l'altre

TASSO

En anys y en mèrits conseguits, tal volta;

prò en pit y voluntat, ningú m'afronta.

ANTONIO

La sola voluntat no atrau els actes.

Llarg camí sembla curt quan hi ha coratge.

Aquell que arriba al cim obté corona;
y hei ha qui no la porta sent-ne digne;
prò hi ha corones frèvoles, corones
d'una altra Iley, que ben sovint se deixen

abastar sense esforç, tot passejant -se.

TASSO

Lo que un déu dóna a l'un y nega a l'altre

-un bé d'aqueixa mena no l'alcança
cadascú, com ell vol y li agrada.

ANTONIO

Si'! poses en les mans de la Fortuna,
que fa la tria a cegues, t'ho aprovo.

TASSO

La justicia també porta una bena

y té closos els ulls a tot prestigi.

ANTONIO

El sortós a la sort sempre la exalta,
Ii fingeix molt més gran del que es el mèrit,

y sabia l'elecció, y constant la tasca,
que's nomeni Minerva o com ell vulga,
el generós present el té per premi

y l'ornament casual per guanyat mèrit!

TASSO

No cal que parlis més. Jan tinc la mida.
Veig al fons del teu cor y ara't coneixo
per sempre més. Si aixís te coneixia

ma Princesa també! No malbaratis

el dart del teu mira ni de ta llengua!

En va vers ma corona'ls dirigeixes,

que damunt del meu cap resta immarcible.

Primer sigues prou gran per no envejar-la,

y llavores podras posar-la en lluita:

com a sagrada herencia jo la honoro.
Mostra -nt l'home que allò que afanys me costa

ho hagi alcançat; porta-m davant a l'hèroe

que no més me contaren les histories;
presenta-m el poeta que ab Virgili

y Homer gosi a midar-se; en breus paraules

senyala -tn l'home mereixent tres voltes

eix premi, y que tres voltes la corona
més que ane mi l'avergonyís: llavores,

davant del déu agenollat deus veure-m

que aixís m'omplí de dons, y fins a l'hora

no dec alçar-me jo que la corona

no tregui del meu cap y al seu la posi.

ANTONIO

Es cert: fins allavors ne restes digne.

TASSO

No puc privar que's pesin els meus mèrits,

prò crec no haver fet res perquè'm menysprein.
La corona de que m'ha cregut digne
mon Príncep, y ha trenada ma Princesa,
ningú deu discutir-la ni dubtar-ne.

ANTONIO

L'autoritat y el foc de tes paraules

no són per mi ni per eix lloc.

TASSO

Me sembla,

y es vritat que no ho són tampoc tos actes.

Per ventura ('esprit ha d'encongir-se
perquè es dintre un palau? Un home noble

es destinat aquí a que l'oprimeixin?

Jo crec que l'altivesa aquí es senyora,

l'altivesa d'esprit. No ha d'alegrar-se

de viure aprop dels grans d'aqueixa terra?

Pot alegrar-sen, sí, y aixís deu fer-ho.

Per la sang que prové dels nostres pares
ens acostem als Prínceps; per ventura

no'ns hi acostem pei cor que la Natura
no ha donat a tot-hom d'igual grandesa,

com no'ns fa neixé atots de gran niçaga!
Tant sols la petitesa deu sentir-se

confosa en aquest lloc, tant sols l'enveja

que's mostra avergonyint -se ella mateixa;

aixís com cap aranya ha de trobar-se
filant son vil teixit entre aquests marbres.

ANTONIO

M'ensenyes que tinc dret a menysprear-te.
Vol el donzell irreflexiu guanyar-se

la confianca v l'amistat de l'home

ab violencia? La moral trepitges

y vols passar per bo?

TASSO

Molt més estimo
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TASSO

Al que es covard li agraden tals obstacles.

ANTONIO

El covard sols provoca on no s'exposa.

TASSO

De grat renunciaré a lo que'm defensa.

ANTONIO

Perdona-t tu, que al lloc res Ii perdones.

TASSO

Doncs, que'm perdoni'l lloc.
(Se treu l'espasa.)

Treu -te l'arma o segueix, sinó per sempre
vull menysprear-te, tal com t'avorreixo!

A UN ANELL DE NA M. S. DE R.
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lo que'n dieu immoral, que lo que'm sembla

mereixé'I nom d'innoble.

ANTONIO

Ets çncara molt jove, y la criança
t'ensenyarà un mellor cansí, no ho dubto.

TASSO

No soc prou jove per humiliar-me
als peus dels ídols, y prou gran me sento
per-ser toçut ab qualsevol que ho siga.

ANTONIO

Ont els jocs de paraules y de cordes
decideixen, t'emportes la victoria.

TASSO

4sat seria l'alabar ma força,
que no l'he fet servir; prò me'n refio.

ANTONIO

Tu fas paga deis miraments que't tenen
y ells són qui s'endugueren ta ventura.

TASSO

Me sento ab força d'home en aquesta hora.
AI menys ab tu he desitjat provar-me
en el joc atzarós de les espases;
més tu afegeixes flama sobre flama,
sento'! moll deis meus òssos abrandar-se,
•el dolorós anhel de la venjança
bull onejant dintre mon pit. A veure:
si ets un home, com dius, vine a afrontar-me.

ANTONIO

Sabs tant poc qui ets tu, com on te trobes.

TASSO

Cap lloc sagrat ens mana que la burla
tinguem de soportar. Tu deshonores
aquest lloc ab tos mots, prò jo, al contrari,
que t'he portat com a escullida ofrena
.presents d'amor, respecte y confiança.
Ton esperit eix paradís profana,
y tes paraules eixa noble sala,
prò no'I rieu cor, que palpitant udola
per. no sofrir la més petita taca.

ANTONIO

-Quin esperit altiu en pit raquític!

TASSO

Aquí encara hi ha lloc perquè's desfogui.

ANTONIO
'Hi ha gent que ab les paraules se desfoga.

TASSO

Si ets cavaller com jo, dona-men proves.

ANTONIO

'Ho soc, prò sé també en quin lloc me trobo
TASSO

Surt ab mi on les armes decideixin !

ANTONIO

No hi val que ho vulguis tu perquè't segueixi

^

TOSTRE dit, senyora, llueix un anell nou.

Damunt les blanques tovalles reposen

confiadament vostres mans nevades; també

porteu altres anells coberts de pedres que

brillen. Per mi són les petites caricies de

vostres fills que han crestallejat; però, més

que'ls altres, aqueix anell no11 m'enamora.

La seva gran amplada, discretament teixida

de corbes misterioses ab que'ls alarbs con-

creten llurs pensaments, vós dieu que

diuen «que Déu te beneesca». Aquests

signes, fins ara no compresos, ja m'havien

captivat, y serà per l'alta influencia miste-

riosa del prec pietosament fet.

Els altres anells, signe de riquesa y do-

mini, brillen follament, per brillar; y, ja

siguin penyora d'una ausencia estimada, o

promesa de felicitats futures, ells, de per sí,

són freds, no poden fer-se seva la gran anyo-

rança vostra, y són febles, pàlits; més que

ells, són brillants vostres ulls... En cambi,

aquest de que us parlo, la seva substancia,

encarna quelcom com la concreció d'uns

llavis anhelosos, d'uns ulls concirosos, d'uns

braços alts, y en la seva superficie de con-

torns suavisats s'hi endevinen les llàgri-

mes... Per mi, senyora, aquest anell que

llueix en la mà vostra, que tant suaument

apoyeu en les blanques tovalles, sou vós

mateixa; té de vós el repòs y el brillar serè,

la gran senzillesa bellament senyorial; es un

prec; y mentres vostre esperit diversament

s'ocupa a cada moviment de la mà vostra,

ell llença pels aires aquell seu prec cons-
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tant: es la llantia d'or que may s'apaga, com
les altres vostres que cada jorn enceneu, y,
com tota vós, les seves ombres amaguen lo
que serà demà...

XAVIER ARAGÓ
Santa Coloma de Farnés, Agost de i goó.

ESPERANCES
El meu cor bé prou batega,
batega y no sé per qui.
Sento'I foc de nova vida
brostar ab força'l meu pit.
Ilusions encisadores
ubriaguen mos sentits.
Flairo l'amor que s'acosta
com fresc oratjol d'Abril.
Y el meu cor bé prou batega,
batega y no sé per qui.

Quan trobi l'amor que'm falta
se calmarà mon neguit.
Tindré uns llavis tremolosos,
purs, frescals, amorosits,
que'm daran dolces besades,
tot dibuixant un somrís.
Veuré al fons d'uns ulls ben negres
reflexat mon esperit.
Y el cor bategarà ab força,
y llavors sabrà per qui.

L. VIVES D'EALO

SOMNIANT EI, PRÍNCEP BLAU

heu vist en somnis, exquisida dami-
sela, el vostre bell príncep de cabells

rinxola.ts y esguards ]lumínics; l'hi heu
parlat en somnis, també, al vostre donzell
bell; en somnis ]''heu aimat, y en somnis
heu sentit sobre'Is vostres llavis la llarga
dolcesa dels seus besos.

Heu somniat ab ell sempre vós, damisela
gentil; heu somniat ab un príncep llunyadà,
d'ulls plens d'aubes, cabells aromats y llavis
florits de roses; ab un príncep de tapiç
antic qui us somrigués de lluny y us pro-
digués suaus llargues mirades; y heu som

-niat en el somni ab el mateix príncep, ben
aprop, besant-vos inefablement, posant en
els vostres les roses dels seus llavis, acaro

-nant-vos ab sos dits esblaimats, ab son halé
transparent de tant passar centuries.

Y a les nits amarades de joya, al sentir-

vos per ell besada, heu desclòs ab febre'ls
ulls dormits, pretenent endevinar els mis-
teris de vostre doble somni; heu aixecat el
cap, el vostre cos s'ha remogut ab suavitat
febrosa dintre la fina batista y els flocs de
randa; vostres cabells s'han revoltat en cas

-cata de reflexes, y, estroncant-se a poc a poc
el doble somni, el somni bla de sempre no •
ha trigat a reanusar-se.

De dia, al sentir-vos uns llavis sobre'ls
vostres, mentres evoqueu al-piano les mag-
nífiques triomfantes cavalcades del príncep
Fantasiós, o mentres el llegiu en els llibres.
pulcrament senyorívols, heu esdevingut
encesament pálida, els ulls us han pres dol-
cesa y encantament y heu vibrat tota en.
una onada d'extasi.

Ha sigut l'instant suprem de vostra altra
vida; el coronament d'un somni en el vostre
somni'] bés del príncep; y també, com a la
nit, passat l'instant de gloria, heu reanusat
l'eterna placidesa de veure-] lluny, colcant
un blanc cavall y mitg perdut en les blavo-
ses de sa blava vesta.

Carissimi y Salieri han passat per vostres
mans; Shelley y Goethe han passat per vos-
tra boca, y el príncep ha tornat a esser
lluny, però ab vós, y la dolçor dels seus
llavis, llavis flonjos, ha somrigut en ¡'en-
cantament de la vostra ànima, ha grifolat
en vostra cara en un desmay de calma.

La vostra vida se n'ha omplert del blau
de la blavosa vesta del príncep, les vostres
mans s'han esblaimat de tant oferir-li flors,
flors blanques dels vostres anhels castes,
flors grogues dels vostres somnis auris, flors
enceses dels vostres desitjos perpetuals.

Tota vós, fosa en l'essencia de les clares
brillants poesies qui us han fet sentir, heu
anat an ell, qui es el ritme perfet de la poe-
sia de vostra ánima; tota vós us heu entre-
gada an ell, qui us ha mirat ab sos ulls d'un
brill diàfan, y ha respirat la claror de vostres
flors desde'! fons blau aon roman ab calma.

N'heu sigut la desposada vós del prín-
cep somniat, ha sigut en vós, l'heu besat
en vós, y l'espereu encara.

Y quant es estimat! Y quant sou seva,
d'ell, qui es sempre nou, qui es més blau
sempre!

Vós li oferiu tóyes ab vostres mans, qui
de tant donar s'esblaimen; vós li oferiu llum



E"

294
	 ART JOVE

en els desitjos, sentors en l'esperança; vós
el somnieu vivint el somni, al príncep blau;
vós l'heu posseit, el posseiu; d'altres l'han
posseit, el posseeixen, y el] es verge encara.

Y quant l'estimeu! Y quant sou seva!
Bella damisela que l'heu vist en somnis

al bell príncep; bella damisela que'l teniu
en vós el príncep de tapiÇ qui besa y s'allu-
nya, que es el somni y fa viure somnis
mentres passen els segles y ell no passa;
que's deixa oferir flors, flors blanques dels
vostres anhels castes, flors grogues deis
vostres somnis auris, flors enceses deis vos-
tres desitjos perpetuats; evoqueu -lo sempre
en les aurioles del noti dia, en les clarors
diàfanes de l'astre nocturnal, en el pàlit
mirar de l'estelada.

Evoqueu-lo sempre al príncep del somni
qui fa viure somnis y mira passar els segles
y ell no passa.

Oli bella damisela, l'heu posseit, el pos-
seiu; d'altres l'han posseit, el posseeixen, y
ell es verge encara!

RAMON VINYAS

ELS EXAMENS DE L'AVENIR

S ENTO encara les successives impressions
que varen produir-me'ls examens de fi

de curs celebrats el passat mes de Juliol, ab
els que donen mostra de la tasca realisada
alguns centres escolars. Lligant el seu record
ab el d'actes semblants presenciats altres
anys, m'acuden algunes reflexions.

Se'm presenta l'espectacle d'una farsa,
que resulta extraordinariament indigna bar-
rejada en cosa de tanta importancia y de
tant interés. Es lo que hi ha en molts exa-
mens, en els quals no's veu més que l'apre-
nenlatge de papers, com si's tractés d'una
representació teatral, sense'ls atractius que
algunes poden presentar, en que'ls alumnes
reciten els punts que'ls toquen y mecànica-
ment han fet apendre'ls mestres, res més
que ab l'intent de part d'aquests de sortir
airosos del compromís.

Ja no són tant freqüents, per sort, avuy,
aquestes representacions estrafalaries. S'ob-
serven en els mestres altres corrents, y sem-
bla ¡a infiltrat arreu l'esperit de renovació
pedagògica que va elaborant-se entre'ls en-
carregats de formar les noves generacions.
Y s'hi veu, sobre tot, més interés en el
compliment dels grans devers que s'imposen
al mestre.

Però ab tot l'avenç realisat, ni'! que noves
perfeccions conqueriran, es difícil que s'hi
pugui veure en els examens de fi de curs la
profitosa tasca que una bona educació ha
d'empènyer.

Fins prescindint de lo molt inútil que
quasi sempre demostren els examens s'ha
fet apendre als noys, lo realment profitós y
necessari es lo que menys s'hi pot donar a
conèixer. D'utilitat pera la vida són els exer-
cicis d'aritmètica pràctica, per exemple, y
això, necessari com es que'ls noys ho cone-
guin, no es lo principal y imprescindible
d'una bona educació.

La bona educació es la que forma'l s ho
-mes dignes y aptes pera la vida. Ella es la

que forma'ls grans vencedors en les lluites
formidables. Per ella veyem, encara que
espurnes del seu sentit pràctic hagin sigut
en molts l'únic reforç y alicient, com homes
fins ignorants en coses que tants consideren
guarniment indispensable de la cultura,
arriben a conquerir el més senyalat triomf
en ses empreses.

Aquesta envejable condició dels homes
privilegiats no'is busqueu pas en els resul-
tats dels examens de fi de curs: no més .bi

trobareu Jo secundari, quan no sigui lo
inútil.

La vostra ilusió, oh pares càndits!, pel
brillant paper que'ls vostres fills hagin re-
presentat en_els examens, no us porti fins a
creure que ja poden quedar satisfets els
vostres nobles intents. Mireu lo que seran
els vostres fills quan, sortits ja de l'escola,
pugin l'aspra costa de la vida.

Si'ls vostres 611s, noys d'ahir, són la
joventut mancada d'ideals y esclava del vici,
sense entusiasme ni interès pera les nobles
causes, que no troba entrebancs perquè no
lluita, no hi cregueu en les brillantors d'uns
examens. En els segurs resultats de l'expe-
riencia, dels que's toquen y no són fingi-
ment, es aont hauriem de buscar els profits
de l'educació.

. Aquests resultats són els examens infali-
bles a que tots hauriem d'assistir. Són els
que l'avenir senyala a mida que van des-
fent-se les preocupacions de ]'apariencia, que
serveix a tants de consell y guia dels llurs
judicis.

Busqueu els èxits de l'educació en els
qui, sense defalliments, saben imitar, si no
poden igualar, als grans genis de tot lo noble
y digne, que adornen l'historia de l'huma-
nitat. Als qui semblin l'ombra d'en Carneg-
gie, s'encarrilen llurs activitats pera'ls ne-
gocis; en la puresa de costums, d'un Sant
Antoni Abad.

F. JOVÉ Y VERGÉS
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NOVES
Ha deixat de formar part de la Redacció de,

ART Jove, per causes agenes a nostra revista y a
la nostra voluntat, el compan y 1. L. Brichs Quin-
tana, al qual tots guardem excelent amistat.

En el nostre número vinent publicarem tra-
duccions de moderns literats extrangers que, per
falta d'espay, no poguerem donar en el número
anterior.

La «Biblioteca Clàssica Catalana» fa una obra

força meritoria. Pel preu de 25 cèntims ofereix

setmanalment 32 planes de ('Historia de Catalu-
nya d'en Bofarull, 8 de l'Historia dels Almogà-
vers d'en Moncada, y 8 d'antologia d'autors cata-

lans ilustres. No's pot donar per tant modic
preu major abundancia de text. L'empresa es
altament patriòtica.

Tip. «L'Avenç », Ronda de ('Universitat, zo, Barcelona

[ifl1MN1iUILMtF	 1 kIiI
ACABA DE SORTIR EL VOLUM 57

LA DISPESERA, per Goldoni
Traducció de J. CASAS-CARBÓ

Aquesta biblioteca conté obres de literatura, ciencies, arts, sociologia, historia, filosofia,

teatre, etc., etc., originals dels millors escriptors catalans y extrangers.

Cada volum, de més de loo planes, ab coberta a dugues tintes, 50 C)E+ NTIMS

De venda en totes les llibreries y kioscos
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LA SALUT DELS NEMS

S'OBTÉ USANT ELS	'v•

w	
_ )) 6ranuhnos Serra
 nio

X11	 }1 `	 A BASE BE LACTE- FOSFAT DE CALE QUÍI1ICAMENT PUR

Els Granulir^os Serra, per la seva elaboració, cons

-titueixen un dels millors reconstituyents de 1'infantesa,

y, per sa confecció y forma de confits, que'ls dóna l'as-

pecte d'una llepolía, els nens mateixos els demanen ab

veritable afany.

DESPATX:

P LAYO, 90 = BARCELONA

..Cy .,^.^.®.Ars .i9^ •dg+ •E^•^•,®



clorosis, esllanguirnent, pobresa de sang,
desarreglos periòdics, palpitacions ner-
vioses, desvaneixements, debilitat per
l'excés de treball mental, agotament per

' perdues humorals, se curen aviat ab la

emog1obinatiqoeda r, rau

Demani -s en les farmacias. - Depósit: Grau y Bufili, Campo Sagrado, 24

FIGUERAS 
TAPIOQUES Y PURÉS

SUPERIORS

A TOTS ELS EXTRANGERS

FERNANDEZCARBONELL
PROVEHIDORS DE LA CASA REIAL

Rambla de Canaletes, I. BARCELONA

MATERIAL PERA FOTOGRAFIA
MONOPOLI EXCLUSIU DE L'IMMILLORABLE

Paper eeloidlr^a mate Satre p
DE L'IMPORTANTÍSSIMA CASA SCHERING, DE BERLÍN

DEPOSITARIS de tot lo que produeixen les cases:

GOERZ.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 de	 Berlin	 EASTMAN	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 de	 París
ZEISS	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 de Jena	 af	 POULENC	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 de	 París
GAUMONT	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 de París	 AGFA	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 de	 Berlín
RICHARD.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 de París	 fi	 LUMIÈRE	 .	 ..... -r:-,de Lyon

Etc.,	 etc. a

Papers al carbó, senzill y doble transport
Carbó velours Artigue y a la goma bicromatada Hócheimer

SUCURSAL- LABORATORI A MONTSERRAT
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