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£í "Cucut Gracisçc" 
~ Gran assortit de tot lo bó i millor en sal- * | 

dos de joguets alemanys i altres articles. 

Quincallería, bisuíeria i objectes d'escrip

tori . Especialitat en tota classe de nines, 

i unes de tres cares. Tot a meitat de preu. 
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L'IDEA 
REVISTA D'ARTS 

ANY II 1." DE GENER DE 1921 NÚMS. 5-6 

LA QÜESTIÓ LINGÜÍSTICA 
L'altre jorn encara, damunt les planes d'un diari local, s'aixecava 

protestatària contra les reformes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis 
Catalans, una veu prestigiosa en el conreu de les nostres disciplines 
d'erudició. 

Nosaltres, qui des de la nostra naixença a la vida pública, invocà
rem la serenitat de pensament per a norma immutable d'inspiració no 
gosaríem satiritzar aquesta actitud, que'ns cal respectar per tal com 
pervé d'un dret d'opinió imprescriptible; però el nostre sentir de catala
nitat ens mou a demanar un millor desig de comprensió en volguer ju
dicar una obra la consolidació de la qual deuria abrandar-nos els entu
siasmes amb la vigoria d'un ideal de raça. 

No pas per impuls irreflexiu de jovehesa, sinó amb un alt esperit de 
conciliació, demanem que immolant en l'ara santa de la Pàtria, les nos
tres vanitats mesquines, s'agermanin els esforços de tots nosaltres, en 
la labor meritòria de tornar més fruitadora encara per al triomf explen-
dorós de la causa de Catalunya, aquesta empresa benemèrita, espo-
nerosament iniciada i concebuda només que davant la necessitat impe-
riosament suprema de donar al nostre verb la bella plenitud per que 
esdevingués urna cisellada, dins la qual poguéssim copsar, per sempre, 
la fragança exquisida de les tradicions nostrades. 

Que davant la consagració d'aquesta tasca admirable, pel poble 
mateix per a qui fou creada, es deposin les rancúnies eixorques qui ens 
afebleixen, entorpint les nostres activitats millors. 

Que el blasme de la prosperitat no puga caure damunt la testa de 
ningú de nosaltres, per haber oprès amb el cinyell ferri de les passions 
el lliure bategar de les nostres sines sedentes de idealitat. 

I pugam sentir tothora davant el llegat espiritual dels nostres ma
jors, la devoció profundament sincera que imposa l'exemplaritat d'una 
existència asserenada i digna en totes les manifestacions d'aptitud ciu
tadana. 



Un periòdic que's tituli L ' IDEA, la resignació o feble en la inestabi-
davant d'un any nou, que comença, litat de la vall Uagriraosa? 
dóna una impressió colpidora de O bé L 'IDEA caurà una volta més 
responsabilitat. agemolida i massa musical a la 

Qué dirà L'IDEA en l'exigència de falda de l'aimia poc heroica? 
vida, en la set de l'ideal de l'any Sia com sia, L'IDEA, en entrar a 
nou? l'any nou, desconeguda i misterio-

Avançarà L'IDEA generosa per a sa, porta una claretat que ja daura 
l'Humanitat? la destrocará, dutò- la porta, 
pica? la consolarà, de pietosa? l'ele
varà, d'inspirada? la farà forta en R. SURIÑACH I SENTÍ ES. 

SOMNI PAGÀ 
SÍMBOL DE LA MITOLOGIA 

En la febrosa lluita de la vida 
tots avencem portats per una idea, 
i tots hem de coneixe el món del somni. 

Per un moment suavitzem les ànsies 
que ens enardeix el foc de l'existència, 
i, extasiats, fem via a l'aventura. 

Jo en el meu cor ja he conegut la joia 
d'aquest encant que enflora l'esperança 
quan l'home s'hi consagra en primavera. 

Llavors, fixant l'esguard que il·luminava 
la fe de l'ideal esplendint lliure 
vers el passat que el temps, volant, allunya, 

tal com en regió d'ombra estels brillegen 
a la virtut del sol, visions confoses 
també ha aclarit la meva fantasia. 

Oh edat pagana, edat de la bellesa, 
edat de l'esperit i de la força : 
avui, en somni, m'has donat rebuda. 

Com el novell profeta que s'inspira 
sentint amor per glòria d'antics mestres, 
jo a tú he vingut, amant les teves gràcies. 
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Al meu voler s'han aixecat els temples 
i als marbres han florit. El diví Fídies 
m'ha saludat, brindant-me sa escultura. 

Homer i Eschil m'han abraçat, gojosos, 
i tots els grans artistes, celebrant-me, 
ses obres m'han mostrat amb ses creències. 

En elles els vells déus han cobrat vida, 
i, com en aquell temps que ideà l'home, 
s'han revestit amb noves ardideses. 

Mercuri, alçant-se altiu amb la mirada 
d'una àliga superba que es remonta, 
ha passat davant meu i ha fet sa via. 

Mort ha avençat, el geni de la guerra; 
i alhora he vist Vulcà, forjant les armes 
per a obtenir victòria en camp de lluita. 

Després eixien Venus, la deessa 
perfecta creació en dolcesa i forma, 
tresor d'encants i goigs en harmonia. 

I a l'allunyar-se Venus, l'encisera, 
en sort de majoral, seguia Júpitre, 
voltat de sa demés cohort de glòria. 

De sobte es va senti una veu irada, 
profetitzant als genis la caiguda, 
i es veia Prometeu entre cadenes. 

Era el company esclau, que es rebelava 
contra el tirà poder que l'oprimia, 
rafent l'esforç de l'héroe a qui es destrona. 

Tan viu era son clam amb sa amenaça, 
que novament en mi va néixer l'ira 
filla del dol, tornant-me a les quimeres. 

La vida em deixondir, i, per ma culpa 
de no saber guardar serena l'ànima, 
ja no poguí repèndre el vol del somni. 

Oh edat pagana, edat natura i símbol: 
avui has influït en ma existència 
amb el poder que en ton llegat perdura. 



Mil formes m'has mostrat, que s'animaren 
a l'esplendor sagrada de ma idea, 
sorgint lliures del vel i el pes dels segles. 

Mes ja has complert ta fi, i no pots renàixer 
per al modern fautor que pensa i obra 
sentint altres anhels i altres creències. 

Jamai al sacrifici per tos ídols 
podria recobrar-te en ton sepulcre 
per a tornà a regir-te en lo que fores. 

Sols l'obra dels teus fills vé recordan-te; 
mes jo, aclarint el somni, vull compendre 
lliurat de passions i fanatismes. 

Fill d'una edat que es diu experiència, 
vaig meditant les èpoques passades, 
valent de la raó que ascendeix l'home. 

Fou ella que del somni em deixondia, 
genis del món pagà, i també per ella, 
sentint-la viure en mi, torno a evocar-vos. 

Oh, Venus, la deessa com a dona 
de la bellesa en flor : per tos designis, 
són milió encara els béns que t'avaluen. 

Per això davant teu van morint segles, 
rendint tribut a ton poder la cursa 
de l'únic enemic que es degui témer. 

Ets l'ideal etern manifestan-te, 
i en la cohort dels deus superbiosos 
ets l'iliusió amorosa que domina. 

Jo, apòstol de l'amor, sentint respecte 
per tota cosa bella i perdurable, 
també t'obro el meu cor i et canto glòria. 

Però no són els cants de l'èbric Bacus, 
que conscient avenço per la vida, 
i en el destí Minerva m'assegura. 

PLÀCID VIDAL. 



L'ESSENCIALITAT DE 
Indubtablement el sentit essen

cial i substantiu del teatre és reli
giós. Ja és sabut que la seva neixen-
ça prové d'aquell instint d'imitació 
que Reinach presenta com un dels 
elements fonamentals de l'esperit 
religiós. Els testimonis històrics 
aduïts sobre les velles civilitza
cions dels salvatges ho demostren. 
Els relats dels viatgers exploradors 
més famosos respecte a Mèxic i 
l'interior de l'Àfrica, confirmen 
també l'existència de nombroses 
manifestacions dramàtiques inci
pients en els més antics estadis de 
la civilització, deguts a aquell ins
tint d'imitació. 

Magnin s'estén en minucioses ob
servacions per a dexifrar i deixar 
demostrada la gènesi d'aquest ins
tint, lligat als sentiments humans. 
La noció de la divinitat es produeix 
amb ell i així la literatura i la plàs
tica de l'antigüetat en treuen llur 
caràcter comú. La literatura de 
tots els pobles queda consegüent
ment lligada a la religió. 

D'entre les vàries formes de la 
literatura és el teatre el que ser
veix més bé d'auxiliar als cultes i 
a la interpretació dels dogmes. 
L'art dramàtic treu la seva subs
tància de les cerimònies religioses 
i edifica sobre la litúrgia el seu ca
ràcter escènic, per a ensenyar als 
fidels, el poder dels deus i la san
tedat de les lleis. (Bénazet). 

La tasca meritòria que vé rea
litzant un benemèrit grup de cler
gues que enriqueix la cultura de 
Catalunya, amb llurs estudis sobre 
la litúrgia cristiana, ha aportat 

L'OBRA DRAMÀTICA 

importants demostracions s o b r e 
aquesta relació del teatre amb el 
culte. La forma dialogada de molts 
textes sagrats i el famós diteràm-
bic descobert en el sarcòfac d'una 
mòmia egípcia, són documents que 
hi corroboren. 

A Pèrsia, les festes delNoharrem 
que commemoren el martiri de la 
família d'Alí, han donat neixement 
al teatre nacional i avui encara 
una representació escènica té en 
aquell país el caràcter d'un acte 
religiós : es comença i s'acaba amb 
una pregària, i en el curs de l'obra 
el sentit apologètic, és primordial 
a l'acció dramàtica. 

Els indis atribueixen a Brahma 
en persona, l'invenció de llur tea
tre; com alguns llibres sagrats del 
budisme atribueixen a Budha, el co
neixement de les arts escèniques. 

J. M. de Groot, en son treball so
bre «La Religió popular dels xinos» 
explica també la relació del teatre 
amb la religió en aquell país, i diu 
que en certes solemnitats del rite 
«el joc dels actors és considerat per 
molta gent, tant indispensable com 
la presència dels sacerdots». 

El Japó és un dels pobles que 
atrau més interès en aquesta qües
tió. El lligam del teatre amb el 
culte, no sols té velles arrels histò
riques, sinó que es manté brillant
ment en mig de les influències que 
avui va rebent aquell poble de la 
civilització europea. Hom recoma
na sobre això la lectura de l'obra 
«LeThéàtre aujapon» d'Alexandre 
Bénazet, publicada pel Museu Gui-
met de París. 
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Per això el teatre en pendre for- temps moderns. L'obra dramàtica 
ma més perfecta i adequada a Grè- d'avui, per ésser pròpiament una 
eia, conserva aquell mateix sentit, obra artística i respondre a un in-
L'obra dramàtica i el conjunt d'ele- terès col·lectiu de cultura té d'és-
ments denominats «teatre» es deri- ser la continuació, dintre les moda-
ven del rite sagrat que es dedica a litats de la vida moderna, d'aquell 
Dionisius. I quan Thespis se l'em- sentit originari. Tot el que no sia 
porta damunt de la seva carreta, això serà un espectacle, però no 
va amb ell la idea primitiva del serà un teatre. I avui hi han molts 
culte. espectacles que passen per teatre, 

* * * com hi han versos que passen per 
El sentit religiós del teatre és poesies. De l'una cosa a l'altra hi 

l'essència del seu caràcter i la seva ha molta diferència, 
trascendencia nac iona l , en els p , B . TARRAGÓ. 

IMATGERIA DELS C E L S 

Esmeragda entelada pel plor dels estels 
són els cels 

quan la nit ha expandit el vel seu. 
De quin déu 

serà aquest llagrimeig eternal, 
ancestral? 

És potser que aquest plor ploraria 
cada dia 

pel plany infinit de l'humana nissaga? 
Dins l'ubaga 

d'aquest cel encegant rau la gran correntia 
—jo diria— 

de les llàgrimes nostres no eixides encar. 
És la mar, 

aquest cel tan negrós i blavís, 
i tan llis, 

on es troben els rius dels esguards 
entelats 

de les gents en eterna tortura. 
Hi fulgura, 

en el cel un consol d'esperança 
qui atança 

tot vivent qui conhort trobaria 
si volia. 

MILLÁS-RAURELL. 
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C A N Ç Ó DE NADAL 
La freda nit ha abrassat la vesprada 
i, oh com tremola vestida de blanc! 
Porugament hi ha una fi ó esmirriada 
sota mateix l'ufanor d'un pollanc. 

Baix, baixet, parlen les grans salsaredes 
com si un misteri les temorisés; 
castament buides s'adormen les cledes 
i, en llur oblid, hi ha Varoma d'un rés. 

Impreca el cel, al bell mig de la plana, 
braços estesos, un arbre retort; 
vol aferrarse a la vida galana 
que el fret, per ell, és auguri de mort. 

Per les obages palpiten dos vides. 
Oh els vianants que ara cerquen sopluig! 
tristament veuen llurs ànsies fallides, 
i dos gemecs de llangor i d'enuig 

omplen l'instant d'una malinconia 
tota amarada de suavitat. 
On es la fosca i antiga Establia? 
on es l'estatge de la caritat? 

Un raig llumínic el cel esparpella 
bo i fulgurant part d'enllà l'orient, 
i es tan oberta l'encesa clivella, 
que d'ella n'ix una flor sangonent 

i entre claricies devalla, devalla, 
quan és aprop torna faç angeril; 
qu'és ço que diu, que la nit s'embolcalla 
plàcidament d'una pau molt subtil? 

No oiu quin plor? Oh qu'és dolç es misteri 
d'aquest remor per damunt de la neu, 
'par d'un infant; quin dolor pot haver-hi 
que 110 gaudexi dels braços de Déu? 

Ai, no és dolor, que la joia anuncia 
la veu llunyana d'un tendre pastor; 
'Que li darem al Fi llet de Maria, 
que li darem que li sàpiga bó*. 

MIQUEL S A P E R A S A U V Í . 



GUIDO, VORREI CHE TU, E L A P O ED IO... 
Així comença el sonet famós del 

«Canzoniere», on Dante imagina 
anar embarcat, amb els elements 
dòcils, i en bona companyia per a 
enraonar-hi d'Amor. Hi ha un vers 
en aquest sonet que talment és una 
cinta de llum. Una de les dones que 
li agradaria veure en el navili enci
sat la designa : ...quella che e in 
suü'numer delle trenla. 

Diu que tenia a la ment una llista 
ordenada de les seixanta dames flo
rentines més formoses, i aquella, 
sent la qui feia trenta, ens la ima
ginem com el dolcíssim equilibri de 
la beutat. La qui feia trenta! Com 
ens admira una tan enlairada i al
hora tan objectiva serenitat de col-
leccionista envers les beutats de 
carn : a q u e s t a és la primera,... 
aquella la qui fa deu,... aquella al

tra la qui fa trenta. Parem-nos-hi, quina ullada tan neta i quin grau de 
govern del foc sexual no significa l'arribar a aquesta classificació rigo
rosament numèrica! 

I una vegada dins del navili encantat, on hi hauria aquesta dama, 
amb Beatriu i una altra, al costat de Guido, Lapo, i ell mateix, la seva 
única fretura fóra : raggionar sempre d'amore; aplegats, i per tota la 
vida, davant de l'amor en carn, tenir raonaments de l'Amor; en diàleg 
entenimentat amb els mateixos éssers gentils, amb Beatriu i tot, la qui 
li tenia el cor robat. 

Quina armonía d'elegàncies, quina devoció a l'amistat, i sobretot, 
quina admiració tan senyora i lliberal! 

Documents així, d'enamorat respecte, d'un Miquel Àngel, d'un Dan
te, no deixen d'afalagar a aquelles per qui es fa la festa, almenys tant, 
i sempre d'una manera més maternalment personal i fonda com en les 
gestes gosades d'un Don Joan de Sevilla pugui encantar-les l'èxit, l'èxit 
essencial, ja destriat de cap cas particular. 

Sigui la nostra presentalla a l'homenatge en memòria de Dante 
Alighieri, la exaltació d'aquest respecte enamorat i d'aquella serenitat 
de juí davant de la dona que irradien del sonet esmentat. 

JOSEP LLEONART. 



LA NEU 
Comprenc la il·lusió d'un ciutadà 

mediterrani en trobar-se un matí 
amb una mà de neu qui abriga les 
cases i les vies de la urbs. 

El gran espectacle, com diu ell, 
el trasbalsa i experimenta la ma
teixa joia que'ls infants enlluernats 
per aquella blancura inusitada. 

No obstant, la neu i la ciutat són 
incompatibles. Sobre aqueix man
tell d'armini ben aviat s'hi coneixen 
les ditades de la impuresa. Aneu al 
terrat i la blanca catifa devè negro-
sa coberta de partícules de carbo-
nissa,gitadaper les xemeneies pro
peres. Res més nauseabund que 
aqueix to de la neu barrejada amb 
sutge. Anem al carrer i la pala dels 
escombriaires, les pe t j ades dels 
transeünts, el xipollejar dels ca
rruatges han fet crestalleres d'un 
puré indefinible qui suqueixa aigua 
bruta. És un immens escorrial d'ar
gila líquida i munts cendrosos, la 
ciutat nevada. 

Rieu-vos-en d'aquests paisatges 
urbans on la neu serveix per a rom
pre ossos de vell i fer relliscar cò
micament als joves. Cal veure la 
neu de muntanya sempre immacu
lada. 

No hi ha res qui dongui més de
lit que'l caminar sobre aqueixa neu. 
És un caminar sense camí, és posar 
la planta en un sol virginal, és es-

tergir els vostres passos en l'escuma 
dels núvols. Girar-vos i contemplar 
l 'estelia de la vostra marxa, veu
re la llarga filera de petjades qui's 
perden al lluny, exalta la vostra fe 
en l'avançar, us engresca en pros
seguir l'ardidesa i a no interrom
pre aquell rastre de solitari explo
rador d'immensitats. 

Eixiu d'aquella neu amb el calçat 
esbandit i saturats els ulls de pul
critud i visions fantàstiques. Cal 
veure una roureda amb la neu a mig 
fondre's, quan en els bonys de les 
soques podrides i en els enforcats 
de les branques retortes s'hi apito
nen, encara, tofudes clapes de blan
cor immaculada, mentre a sota, el 
desglaç forma estanyols on s'em
mirallen els negres troncs centena
ris, amb llurs membres contorsio
náis com braços de gegants epi
lèptics. 

Cal veure les masies i els pallers 
amb la resignada quietud que so
porten el casquet hivernal. 

I cal veure els torrents i reixorcs 
de les afraus com van plens d'una 
aigua cristal·lina, per a compendre 
que la neu és puresa del cel digna 
sols de la puresa dels boscos o de 
l'home senzill qui no la inquieta i la 
reb devotament, com una feconda-
ció de la terra prenyada de llevors. 

PRUDENCI BERTRANA. 
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S U B U R B I 
PEU PLA VIA'FERRADA 
terra oblidada als costats 
sense pas, sense barana 
amb el cel qui aixafa el ras. 

¿Quin instint de por les coses 
agrupava part d'ençà? 
¿Enllà quin trasbals espaia 
entre casa i casa un camp? 

Flonjor enllardada i grassa 
de l'aire. Les llums de dalt 
més que estels semblen mirades 
enrogides, d'embriacs. 

Lluu l'obsessió metàl·lica 
en els riells qui se'n van, 
amb els riells se'ns escapa 
fugidora la ciutat. 

Fuig depressa llisa i cauta 
com les vies sempre iguals. 
Ara un pont salva l'obstacle 
fent un salt sobre un barranc. 

Vora el pont fineix el tràfec; 
després s'ablaneix l'espai. 
Ara un llum en llunyedança 
ens seria un bon company. 

Es sent el respir de l'aire 
com després d'un gran espant 
¡quina salut de pit ample 
l'horitzó cenyint la pau! 

De la por són les deixalles 
l'últim home qu'hem trovat, 
(d'ell l'absurde qui es destaca: 
portava pantalons blancs); 

un bes (la protesta balba 
qui diu:—no—); i el primé esguard 
sense emboirament, de l'astre 
qui ens detura; diu. —On vas? 

Somriem de les imatges 
de la por. Fet i cabal 
es moridora la farsa 
riells de la via al llarg. 

J. M. LÓPEZ-PICÓ. 



DOLÇ M I R A C L E 
(D'EÇA DE QUEIROS) 

Quan encara Jesús no havia passat més enllà de Galilea ni de les 
rioleres i frondoses vores del llac de Tiberiade, la fama de sos miracles 
arribava ja fins a Enganim, ciutat rica i ben fortificada que torrejava al 
bell mig dels oliverars i vinyes de la plana d'Issachar. 

Certa tarda, un vianant d'esguard encès i esbarriat, que atravessava 
aquella vall ubérrima, va dir que un nou Profeta, un Rabí amorosíssim, 
recorria els camps i llocs de Galilea, gorint tots els mals humans i anun
ciant l'adveniment del regnat de Déu. I quan, per a reposar, va seure's 
a la Font dels Horts, seguí dient encara, que'l susdit Rabí, pel camí de 
Magdala, havia sanat de llebrosia l'esclau d'un decurió romà amb sols 
extendre-li l'ombra de les mans damunt, i que, un altre dia, dirigint-se 
en barca a la regió dels Gerasenis on començaven llavors la cullita del 
bàlsem, ressucità la filla de Jaire, prohom de la comarca, molt docte, 
que comentava els Llibres de la Sinagoga. I com els segadors i pastors, 
igualment embadalits que les colrades dones que l'escoltaven amb l'àm
fora encimada al muscle, li preguntessin si aquell era potser el Messies 
de Judea, si davant d'ell refulgia una espasa de foc i, si tot caminant, 
l'acompanyaven, com l'ombra de dues torres, les ombres de Gog i de 
Magog—l'home, sens ni tastar aquella aigua regalada amb que un jorn 
s'havia apagat la set Josué, recollí el gaiat i, rodant el cap tot consirós 
i silent, s'allunyà d'ells per sota l'aqüeducte, esquivant-se'ls-hi entre 
una forra d'ametllers florits. Mes, una esperança, refrigerant com rosada 
d'estiu, lluí en les ànimes senzilles de tot el territori que verdeja fins a 
Ascalon; les hi semblà que la reHa enfondrava més fàcilment i que les 
trapes dels cups ja no pesaven tant; els infants, tot cullint roselles pels 
camins, guaitaven sempre esperançats de que, al revolt següent o de 
l'entreforc d'alguna mata d'acs, els eixiria una resplendor i, als bancs 
de pedra dels portals de la ciutat, tot escarpint-se amb els dits les es-
clarissades barbes, els vellets ja no explicaven amb tan ferma convicció 
els textos arcaics. 

Hi havia llavors a Enganim un vell nominat Obed, membre d'una 
família pontifical de Samaría, que sacrificava en les ares del Mont Ebal, 
amo de molts remats i moltes vinyes, amb el cor tan plè d'orgull com de 
blat ses sitges. Però un ventot sec i huracanat, aquell alè maligne amb 
que'l Senyor assola les aspres terres d'Assur, vingué que un dia li occí 
les millors ovelles i que, als camps on ses vinyes s'en roscaven pels olms 
o esplaiaven fàcilment llurs tories exuberants, hi deixà no més redoltes 
nues i tots els ceps recremats, amb alguns gotims migrats i recuberts 
d'un crostisser de pugó que se'ls xuclava. I Obed, al llindar de sa casa, 
tot aclaparat i amb un pany de son mantell tirat damunt del rostre, es-
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garrapava la terra, maleía sa vellesa i rondinava enfellonit de la cruel
tat de Déu. 

Després, sentint parlar d'aquell nou Rabí que socorria als pobres, 
que treia els mals esperits i estirpava les més aferrades arrels de malal
tia, l'Obed, com home instruit i que havia viatjat per la Fenícia, totseguit 
pensà que Jesús seria un de tants fatillers com rodaven per Palestina; 
un altre Apoloni o Rabí Bendossa, o Simeó el Subtil; un d'aquells que, 
àdhuc al cor de les nits més negres, consultaven als estels, per ells sem
pre clars i reveladors d'enigmes; un d'aquells que, menaçant no més 
amb una vareta, esvaïen dels remats els malèfics mosquits dels aigua
molls d'Egipte i que, agafant amb la punta dels dits l'ombra dels arbres, 
la extenien com vel protector damunt les eres a l'hora de fer la sesta. 
El tal Jesús de Galilea, com fatiller més modern i més entès, per tant, en 
màgies de major eficàcia, de segur que, pagant-lo bé, li extirparia millor 
que'ls altres el gam de les ovelles i la malura de les vinyes. Obed, doncs, 
expedí immediatament un nombrós estol de servus seus a Galilea per a 
que hi cerquessin el nou Rabí i enllepolint-lo amb grans promeses de 
diner o de pedreries, procuressin atraure'l fins a l'Enganim de la regió 
d'Assachar. 

Estrenyent-se bé'ls cinyells de cuyr, els servus emprengueren el camí 
de les caravanes que, vorejant el llac, s'estén fins a Damasc. Una tarda, 
a contraclaror d'un cel ponent més roig que una magrana madura, ovi-
raren les resplandents congestes del pic Hermon. Un altre jorn, gaudint 
la fresqueta d'una matinada dolça, els relluí, davant, el Llac de Tiberia-
de, transparent, quiet i més blau que'l cel, tot circuit de prats florits, 
d'hortes gemades, de marges de pòrfit i de blanques masies, entre frui
terars i voladúries de coloms. Un pescaire que desatracava calmosament 
la seva barca d'una llenca de terra ombrejada de baladres, va atendre 
somrient als servus. —¿El Rabí de Nazaret, dieu? Ui! Prou seria pels 
idus d'Ijar, quan, amb sos deixebles va anar-se'n ja d'aquests rodáis per 
la conca del Jordà. 

Tots diligents, els servus s'arruaren conca avall del riu fins a trobar 
el gual, on, fent ampla regolfada, la corrent s'estanca inmoble i verdosa 
a l'ombra dels tamarells. Un home de la tribu dels Essenis, abillat de 
llinet blanc i amb un xai a coll, s'estava, tot peu de l'aigua, espigolant 
herbes remeieres. Els servus el saludaren humilment (que aixís acostu
ma fer-ho el poble amb qui creu de cor tan net, clar i candi com les robes 
que duu usualment rentades en aigües vives) i li preguntaren si sabia 
on s'esqueia aquell nou Rabí de Galilea que predicava als Essenis caritat 
i que goria els homes i els remats. L'esseni barbotejà que'l Rabí, en ha
vent traspassat l'Oasi d'Eugadi, havia tirat Uà d'enllà. ¿«Cap on vol dir 
llà d'enllà»? Amb el manat de floretes roges que empunyava, acabades 
de cullir, l'esseni els signà, a més enllà de l'altra vora del Jordà, la plana 
de Moab. Els servus golejaren el riu i endebades cercaren a Jesús, re-
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corrent poblats i masos fins a l'enesprat turó on torrejava la farrenya 
ciutadella de Makaur. 

Al pou de Jacob, reposava una gran caravana que transportava a 
Egipte mirra, bàlsems i espècies de Gileat, i els camellers, tot pouanc 
aigua amb galledes de pell, contaren que, escaient-se a Gadara pel da
rrer noviluni, un Rabí més admirable, potser, que Davit o Isaías, havia 
tret set dimonis del còs d'una teixidora i que, no més al seu conjur, 
un home, degollat pel fascinerós Barrabás, ressorgí de sa tomba i, per 
sos propis peus, s'entornà a l'hort. Llavors, els servus les enfilaren, plens 
d'esperança, pel camí dels Pelegrins fins a Gadara, ciutat d'èrtiques 
torres, i encara més enllà, fins a les déus del Amalla. Però justament 
aquella matinada, seguit d'una gernació que cantava brandant rams de 
mimosa, Jesús havia pres passatge en una barca pescadora que, a hores 
d'ara, deuria anar-se acostant ja a Magdala. I els servus d'Obed, fonda
ment descoratjats, tornaren a passar el Jordà pel Pont de les Filles de 
Jacob. # 

Un altre dia, amb les sandàlies ja rompudes per tan llargues cami
nades, i ja en plena Judea Romana, van topar-se amb un faritzeu que, a 
cavall d'una mula, s'entórnava molt encaparrat a Efraim. Amb la major 
reverència s'atansaren a aquest home de la Llei, preguntant-li si casual
ment havia vist aquell nou Profeta de Galilea que, com un Déu, anava 
pel món fent miracles. El faritzeu arrugà encara més el front i amb veu 
tonitruant com de redoblant imperatiu: —Oh, pagans esclaus! Oh, blas
fems!—clamà. —¿D'on ho heu tret que oltra Jerusalem, hi ha profetes i 
es fan miracles? Sols Jehovà és omnipotent en son Temple. Galilea no 
pot dar sinó nicis i falsaris... 

I com els servus, al veure que aixecava el puny tot remugant dístics 
sagrats, reculessin, l'enfurruynat Doctor botà de la mula i, amb codines 
del camí, apedregà els emisaris d'Obed, cridant Racca! Racca! i altres 
anatemes rituals. Els servus ja no pararen fins a Enganim. I gran fou el 
desconhort d'Obed, car el bestia se li moria, els ceps se li assecaven i 
encara, radiantment com una aubada, serres enllà creixia més i més, 
consoladora i plena de divináis promeses, la fama de Jesús de Galilea. 

Al mateix temps, un centurió romà, Publius Septimus, comandava el 
fort que domina la vall de Cesárea fins a la ciutat i al mar. Era Publius 
un home aspre, veterà de la campanya de Tiberi contra els Perses, que, 
havent-se enriquit amb rapinyes i saqueigs durant l'alçament de Samaría, 
posseïa mines a l'Àssia i gaudia, com favor suprem dels Déus, l'amistat 
de Flaccus, Legat Imperial de Siria. Amb tot, una gran dissort li rosegava 
aquella prosperitat tan envejable, com un verm rosega una fruita molt 
sucosa. Sa única filla, per ell més cara que la vida i els béns, patia un mal 
misteriós i implacable que ni'ls esculapis, ni'ls màgics consultats a Sidon 
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i a Tir, sabien definir. Esgrogueïda i trista com lluna de fossar, sense 
mai exhalar un ai! i somrient amb llangor al seu pare, anava decandint-
se en l'alta terraça del fort, aclofada sota un velarium, sos negres 
ulls fits sempre amb enyorança en les blavors del mar de Tir que ella, 
venint d'Itàlia, havia un jorn solcat en opulent galera. A voltes, un le
gionari, prop d'ella i d'entre els marlets estant, engegava una sageta a 
alguna àguila de les que creuaven magestuosament aquell cel tan llumi
nós. La filla de Septimus seguia un moment l'au que queia a tomballons 
per l'espai fins a rebatre's morta damunt les roques... i, tost, amb un sos
pir i encar més trista i més pàliida, tornava a contemplar la mar. 

Heusaquí perquè Septimus, sentint dir a uns mercaders de Korazin 
que aquell Rabí admirable tenia un tan gran poder sobre els esperits 
que goria els mals tenebrosos de l'ànima, destacà totseguit tres decúries 
de soldats per a que'l busquessin per Galilea i per tots els poblats de la 
Decàpoli, fins a la costa i fins a Ascalon. Els soldats s'enfundaren els 
escuts en sacs de lona, s'abelliren els elms amb rams d'olivera i, ben 
prest, llurs sandàlies clavetejades ressonaren per les dures llambordes de 
la via romana, que, de Cesárea fins al Llac, atravessava tota laTetrarquia 
d'Herodes. De nit, llurs armes brillaven per les carenes a l'ondulant 
fulgor de les alzinades atxeres. De dia, escorcollaven els masos, els 
horts i fins els pallers que burxaven amb les llances. Les astorades do
ncs, per a amansir-los, s'afanyaven a oferir-los-hi, bresques, figues ten
dres, pots de vi, que ells s'engolien d'un glop, aclofats a l'ombra dels 
sicómoros. Així van recórrer tota la Galilea Baixa sens trobar d'aquell 
Rabí més rastre que'l que lluïa en els cors. Enutjats de tant rodar 
inútilment i pensant que'ls juheus devien amagar-los-hi el miracler per 
tal que els romans no se'n profitessin majorment, començaren d'atropellar 
amb fúria tota aquella pacífica regió a ells sotsmesa. A l'entrada dels 
ponts, detenien els pelegrins demanant a crits el Rabí i esqueixant els 
vels de les donzelles, i, a l'hora d'arriar les àmfores a les cisternes, inva-
dien els estrets carrers dels burgs i les Sinagoges i, amb els mantins de 
les espases, colpejaven sacrílegament els Thebáhs, els Sants Armaris de 
cedre que contenien els Llibres Sagrats. En els rodáis d'Hebron arroce-
gaven per les barbes, enfora de les grutes, als Solitaris, per arrancar-los-
hi el nom del desert o del palmeral on s'abscondís el Rabí, i dos merca
ders fenicis, que venien de Joppe amb els paquets a coll, per mostrar-se 
ignorants del nom de Jesús, foren penyorats a pagar cent dracmes a 
cada Decurió. Els terrassans i fins els feréstecs pastors d'Idumea, que 
proveïen d'anyells blancs el Temple, corrien a amagar-se als cataus de 
les muntanyes, tots esverats, tantost veien relluir per algun revolt les 
armes d'aquells estols furiosos. I arraulides pels terrats, les velles s'es-
bullaven i arrancaven desesperades els cabells, llançant malediccions 
als romans i invocant la venjança d'Elias. Atropellant-ho talment tot, 
arribaren per fi a Ascalon; mes, com que tampoc hi trobaren Jesús, 
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s'entornaren, resseguint la costa on la ruentor d'aquells sorrals els so
carrava les sandàlies. 

Un matí, a l'embocar una vall propera a Cesárea, vegeren blanquejar 
en un puget un temple dins les fosques ubagues d'una tofa de llorers. 
Un vell de grans barbes blanques, coronat de llor i amb una túnica de 
color de safrà, tot afinant una cítara de tres cordes, esperava mages-
tuosament, dalt del replà de les màrbreas graus, l'aparició del sol. Els 
soldats, brandant rams d'olivera d'abaix estant, preguntaren al sacerdot 
si coneixia el nou profeta aparegut a Galilea, aquell tan destre en fer 
miracles que ressucitava els morts i convertia l'aigua en vi? Extenent 
solemnement els braços per damunt de la roada verdor, el vell exclamà, 
immutable: 

—Oh, romans! I vosaltres podeu creure que a Galilea o a Judea hi 
ha profetes que fan miracles? ¿Com podrà mai un barbre alterar l'Ordre 
instituit per Zeus? D'allí no'n surten sinó màgics o xerraires que, amb 
palica vana, buiden la bossa de l'ignorant. Jamai, sense voler-ho els im
mortals, caurà d'un arbre un tany sec ni una sola fulla seca. De profe
tes ni miracles no n'hi ha. Apolus Délfic és l'únic que sab el secret de les 
coses. 

Lassos ja de tantes marxes i capbatuts com tornant d'una desfeta, 
una tarda aquells soldats se reintegraren a les fortaleses de Cesárea. 
I fou tant major el desconsol de Septimus, en quant sa filla estava ago
nitzant sens exhalar un aií ni apartar l'esguard de la mar de Tir, i en-
car la fama del Jesús goridor de mals de llanguiment, creixia amb més 
alè i virtut, mateix que aquell airet matiner que bufa de l'Hermon i, 
atravessant les hortes, reviscola i redreça fins les flors més decandides. 

Tot a l'ensems també, entre Enganim i Cesárea, vivia en una cavorca 
o casalot pobríssim, encauat en una gorja feréstega, una mísera viuda 
la més malestruga de totes les dones d'Israel. L'únic fill que tenia, ja 
tulit de naixença, un cop arrancat de sos pits eixuts el tingué d'ajaure 
en la immonda i esparracada márfega on de set anys hà encar gemia i 
plorava. Ella estava també tan malicosa que ni's podia rentar els llençols 
i anava recargolant-se i rebeguent-se que ni un rabassó arrancat. La 
misèria es menjava a mare i fill com se menjaria el rovell dues desferres 
llançades a camp ras. Per manca d'oli, fins ni podien encendre el greso-
let d'argila roja. Al cofre pintat ja no'ls restaven llegums ni fruites se
ques. L'eixut de l'estiu els hi havia mort la cabra i la figuera de l'hortet. 
Per tan lluny que eren del poble, mai no'ls duien pa ni mel. I sols d'her
bes arrapades a les penyes, cuites amb sal, podien aquells fills de Déu 
nodrir-se en la Terra Escollida on fins les aus de rapinya tenien aliment 
sobrer. 

Un dia, al casalot hi entrà un captaire, donà a l'afligida mare la mei-
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t:it de la capta feta i, assegut al pedriç de la llar per a examinar-se les 
esgarrinxades de les cames, li parlà de la gran esperança dels pobres, 
d'aquell Rabí aparegut a Galilea, que d'un pa en feia néixer set dins 
del mateix paner, que's dalia pels infants, eixugava tots els plors i pro
metia a tots els desvalguts un Regne més lluminós, més abundós i opu
lent que la Cort de Salomó. La dona se l'escoltava amb uns ulls plens de 
fretura. «¿I aqueix Rabí amorívol, esperança del pobre, on s'escau?> 
El captaire sospirà. «¡Oh, el Rabí amorívol! no són pas pocs els afligits 
que l'invoquen! Sa fama s'extèn per tot Judea com el sol que daura fins 
els murs més rònecs i s'hi esplaia; però la resplandor de son rostre no 
més la veuen els sortats que, per llur fè, en són ben dignes. El potentat 
Obed feu recórrer tota la Galilea a sos servus per a que, amb opulents 
promeses, conseguissen atraure a Jesús fins a Enganim; Septimus, 
l'omnipotent, envià sos soldats, de les serres a la platja, per a percassar 
Jesús i fer-se'l seguir a la força fins a Cesárea. Prodigant consols arreu 
per aquells indrets, ell va topar-se amb els servus d'Obed, primerament, 
amb els legionaris de Septimus, més tard, i malgrat això, els uns i els 
altres van haver d'entornar-se'n decebuts i amb les sandàlies malmeses 
sens mai haver pogut descobrir dins de quin bosc, de quina ciutat o 
cova, o dins de quin palau, Jesús se'ls abscondia.» 

Queia la tarda. El captaire prengué altre cop son bastó i, escalant el 
ribast, s'allunyà per un corriol vorejat d'arços i penyes. La mare s'en
tomà a son reco encar més desperançada i trista. Allavors, el nen. 
amb un saluet més feble que'l frec d'un'ala, pregà a sa mare que anés a 
cercar-li aquell Rabí que, rics o pobríssims, tan d'amor duia als infants 
i que sabia gorir fins els mals més ingoribles. 

—Ai, fill meu! ¿cóm vols tú que jo't deixi i vagi a perdre'm per aquells 
camins tot cercant el Rabí de Galilea? Obed, que és tan ric i té tants 
servus, el va fer cercar endebades per camps i ciutats des de Korazin 
a la regió de Moab. Septimus, que tot ho pot, endebades expedí igual
ment ses decúries des d'Hebron a la costa. ¿Cóm vols que t'abandoni? 
Jesús és lluny, molt lluny, i el nostre dany no's mou d'aquí, d'entre aques
tes parets on ens té presos. I encara que'l trobés ¿cóm convèncer a un 
Rabí tan sol·licitat pels acabaláis i poderosos que'l sospiren, a que 
abandoni els poblats i devalli fins a aquest escanyall tan bròfec per a 
gorir un pobric com tu, sepultat en un jaç tan miserable? 

Emperò, escorrent-se-li per la demacrada cara dues grosses llàgri
mes, el pobriçó botzinà: 

—Oh, mareta meva, estimant tant els nens, mare! Jesús no'm des
denyaria a mi, que estic tan decandit, tinc un mal tan terrible i desitjo 
tan gorir... 

I la mare, sanglotant: 
—Però, fill meu—repetí—¿cóm puc deixar-te? Els camins de Galilea 

són llares i la pietat dels homes curta. Ranquejant i tan esparracada i 
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sutza, fins els cans sortirien a escometre'm. Ningú m'escoltaria, ningú 
voldria dir-me on Jesús és... I, fillet, qui sap si ja és mort? Ni'ls rics ni'ls 
forts han pogut trobar-lo. Enviat del cel, ell se'ns el pot haver endut. 
Més val que ho ignorem, car amb Jesús hauria volat per sempre el conçol 
dels afligits. 

Llavors, treient d'entre els llardosos llençols les seves mans tremo-
lenques, el nen insistí, rondinant: 

—Mare, mareta meva, fes-me veure Jesús. 
I totseguit, badant a pleret la porta, Jesús, tot somrient, digué al 

pobric: 
—Ja'm tens aquí. 

Traducció de 
NARCÍS O L L E R . 

F R E T U R O J A , L ' I N S T A N T . . . 

Freturo ja l'instant quan cm diries 
que dins ta sina el nostre amor florí; 
la dolça inquietud dels demés dies 
esperant el nou sér qui ha de veni. 

Prò per a tu em cal pressentir amb recança, 
abans del goig de la maternitat, 
la dolor sublim de la deslliurança 
qu'amb la sofrença el plèr és fecondat. 

Ma estimada, després de la tempesta 
qui haurà retut la branca primicera, 
copsarem el fruit dut al nostre abast. 

I de l'infant, en amoixar la testa, 
veuré en sos rulls l'esclat de ta crinera, 
gustant-hi, ensems, dels teus besars el tast. 

JOSEP FLO. 
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ELS NOSTRES CLÀSSICS 
B E R N A T M E T G E 

Prosista clàssic català nat devers 
l 'any 1350 i mort en l'interregne 
qui entronitzà la casa d'Anteque
ra (1412). 

Servidor del rei Joan I i d'En 
Martí l'Humà havia sigut secretari 
d'aquest darrer des de l'any 1403 al 
1410; són de retreure com les més 
formoses mostres de prosa catala
na, les peces oficials que duen el 
nom de Bernat Metge, com poden 
veure's en l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, documents del registre 
1,111,206 del regnat susdit. En 1380, 
l'infant En Joan d'Aragó va no
menar-lo escrivà i notari del tribu
nal d'apel·lacions del ducat de Gi
rona. L'any 1385 rebia tres cents 
florins d'or en recompensa als seus 
bons serveis. I quan regia la coro
na En Joan, l'any 1392 va confir
mar-li els càrrecs concedits l'any 
1380. En 1393 la reina Violant li 
atorgava poders de procurador ge
neral per els afers particulars. A la 
mort sobtada del rei En Joan I 
fou empresonat en Bernat Metge 
(1397) no pas per demèrits, sinó 
per malvolença dels seus contra
ris. Ell mateix ens ho diu en la seva 
obra cabdal El Somni, la qual 
veiem estretament lligada amb la 
seva vida : «Poc temps ha passat 
que estant en la presó, — no per 
demèrits que mos perseguidors i 
envejosos sabessen contra mi, se
gons que despuis clarament a llur 
vergonya s'és demostrat, mas per 
sola iniquitat que m'havien, o per 
ventura per algun secret juí de 

Déu.—» Efectivament a l'entrar a 
regnar En Martí, llest el procés i 
net de tota culpa, mereixia l'estima
ció del nou rei qui l'honorava fent-
lo el seu secretari. 

No es coneix gairebé cap altre 
notícia pertanyent a En Bernat 
Metge. 

Amb la galanura de la seva pro
sa sembla ésser participador de 
la renaixença italiana i coneixe
dor dels grans clàssics llatins; por
tant a les nostres lletres mitgevals 
la flaire agradosa d'ambdues in
fluències. 

Sols podem citar quatre obres 
d'En Bernat Metge : El «Llibre de 
mals amonestaments»; el «Libre de 
Fortuna e Prudència» (1381), noves 
rimades en llenguatge aprovença-
lat, inspirades en Boeci i el Roman 
de la Rose; el brillant arromança-
ment de Valter i Griselda, del Pe
trarca (1386) que és una prosa acu
rada i ben cisellada, essent demés 
un assaig de novel·la sentimental 
allunyant-se però, de la literatura 
medieval; és la primera entrada 
del Renaixement en les nostres 
lletres. En El Somni es tracta de 
la immortalitat de l'ànima de la sob-
tosa mort del rei En Joan, de coses 
infernals i de costums de homens i 
de fembres, aquesta obra és sens 
dubte el triomf de l'humanisme. És 
d'admirar la fluïdesa del diàleg, la 
força del pensament qui no decau 
en les quatre parts o llibres que 
conté l'obra. Mereix sens dubte po
sar-se com a model de facilitat, de 
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galania, i de profunditat aquest dià
leg correcte i senzill. Ha dit de El 
Somni En Rubió i Lluch, que és-
joia de la prosa catalana i reina dels 
diàlegs de nostra llengua, adornada 
amb ática i ciceroniana elegància. 

Veiem, però, en la part filosòfica 
dels diàlegs, que la creencia d'En 
Metge no és la que manté el rei 
Joan; és la d'un escèptic qui dubta 
de les forces de la seva raó perco-
neixer-les. Veieu s inó: «Ver és, 
Senyor, que algunes coses crec que 
no he vistes, i per açó que he ator
gat no ho puix negar. I a la veritat, 
com més hi pens, pus clar ho veig, 
car moltes vegades he cregut di
verses coses que no es podien cla
rament provar; i majorment una 
cosa fort comuna a totes gents. Si 
hom demanava a cascun hom qui 
és estat son pare, ell nomenaria 

aquell que es pensa que ho sia, 
però no ho sabria certament sino 
per sola creença.» Aquest troç n'és 
una mostra i en moltes parts del 
seu diàleg notem aquest dubte qui 
envolta el seu esperit i l'enduu en 
una mena d'escepticisme qui el fa 
desconfiar de la seva pròpia raó 
per a conèixer les coses que li mos
tren per vertaderes. 

De les obres d'En Bernat Metge 
se n'han fet les següents edicions: 
Dues de la traducció de Valter i 
Griselda; i una edició de les obres 
completes publicades perEn Miquel 
i Planas (1910) en «Nova Biblioteca 
Catalana». De El Somni se n'han 
fet també altres tres edicions: 1889, 
París-Bordeaux, per J. M. Guàrdia; 
1891, Barcelona, per A. Bulbena; 
i 1907, Barcelona, per R. Miquel i 
Planas en «Historias d'altra temps». 

EL VECTIGAL 
Així Fivaller parlava 
frcmt afront del rei Ferran: 
— Vinc a demanar justícia 
d'un tort fet a la ciutat 
i a les lleis que Vostra Altesa 
amb jurament va sagrar. 
Si afrontada és Barcelona, 
també vostra autoritat, 
que contra el que vos signàreu 
ningú no's pot pas alçar. 
Sols vos, Senyor, podeu fer-la 
la justícia que us deman, 
que el reu és de tal llinatge 
com sou vos de qualitat. 
Senyor rei, vostra justícia 
caigui sobre el rei Ferran!— 
La mà al puny de les espases 
portaven els cortisans; 
quan al monarca els ulls giren, 
el rei acotava el cap. 

MANUEL FOLCH I TORRES. 



MORT DE BECADA 

Quiti de rogall, 
assaja un badall 
—llarg compàs obert.— 

lla resta es perd 
—ossos i plomall— 
xaragall avall. 

GUERAU DE LlOST. 

L'IDIL'LI EN UN JORN 
MATI 

Lentament el cel ha anat desco-
brint-se de sa vesta bruna. Un estel 
oscil·la encara al mig de la gama 
de coloracions diàfanes i ens palesa 
el límit d'una penombra vespertina. 

Mig endormiscat encara, he sortit 
al llindar de la porta i he oït un es-
tossegament apagat, fressa de bal
des i el perllongat xisclar de les 
portes que s'entreobren. 

Rosa en veure'm ha esbandit un 
«Bon dia » sonor que ha acabat de 
deixondir-me. I la conversa íntima 
ha nascut en iniciar la via de cos
tum, camí de la feina cotidiana. 

MIGDIADA 
Calitja. Hora amarada de sol, 

d'indefinida xafogor en l'aire i ens 
colpeix d'una extraordinària las-
situd. 

Bo i aixugant-me la suor del 
rostre, albiro al lluny, i els ulls to
pen amb uns altres que imanen la 
blavor de la celístia. Rosa, llavors, 
ha apressat el seu pas, a lleus sal-
tirons, brincant-li el farcellet que 
duu a les mans. En arribar, ha cai
gut a ma vora, desvanescuda pel 
cansament. 

I en mig de rialles i enraonaments 
ha començat l'àpat. 

En acabar, m'ha dit ella, rient i 
gonflant-se-li les galtes:—Bon pro
fit — i jo ofrenant-li el plat net de 
vianda, li he fet de resposta : —En 
vols?... 

NIT 
L'aire fresc de la nit ens fa ex-

tremir lleument. Allà dalt, en l'am-
pla volta, el disc d'argent els estels 
vigila. La nit és serena i el silenci 
inonda l'espai, com si Déu creuant 
l'índex en sos llavis, l'hagués im
posat per tots els àmbits de la terra. 

Rosa i jo hem emprès el conver
sar lent de cada vetlla. 

La mare d'ella ha aparescut i ens 
ha vist complacenta, com sempre. 
Contràriament el pare ha rondi
nat... també com sempre. 

I nosaltres hem romàs silencio
sos, esguardant-nos fit a fit, teixint 
el nostre idil·li de follies i romanti
cismes. 

El silenci de sobte s'ha esvaït, 
torbat pel tancament de portes de 
les cases del poble. 

En acomiadar-nos ha dit Rosa, 
allargant-me les mans:—Bona nit— 
i jo fitant-la llargament afegesc: 
—1 bon hora. 

P. DEULOFEU GOL. 
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PAPÀ, MAMÀ I FILLET 
A l'amic Miquel Saperas i Auvf. 

El petit, Nen de mamas, ja fa hores 
que no ha mamat. Mes és de tan bon gent 
que calla i dorm. 

Papà i Mamà se'l miren 
amb delectança. Un raig de sol aurífic, 
lliscant, lliscant, pels plecs de la cortina, 
al ros capet del Nen dóna seràfics 
reflectiments, qui a ambdós embadaleixen. 

«—¡I que preciós el cries, estimada 
mevat 

—¿Oi que sí? 
—Sí, noia, es preciosíssim. 

—I un geniet tot bondat. 
—I una carona 

ja tota intel·ligent... 
—Sí, noi, m'ho deia 

jo mateixa quan has entrat. 
—¡Oh! ¡Mirate'l! 

quan els ulls se li baden, anhelosos 
li lluen de saber... Home de ciència 
serà; no'n tinc cap dubte. 

- ¿ N o ? 
—¿Tu'n dubtes? 

—Jo sí, noi. A mi em sembla que és d'artista 
el mirar, el somriure, l'extasiar-se 
amb bonicors. 

—No, filla : t'equivoques: 
home de ciència; ullada inquisidora, 
front ample, serenor... sí, home de ciència. 
—Artista, fill, artista... 

—Et dic que t'erres, 
que t'il·lusiones, saps? 

—Qui s'il·lusiona, 
qui s'erra, ets tú, marit puntós. 

—¡Tossuda, 
més que tossuda! 

—No : 't dic que... 
«—¡Prou!—» crida 

el marit enervat, i... etcètera, etcètera. 

Vull dir : foc d'amor propi, que encén reptes, 
que els cors, més en concòrdia, n'enverina. 
I'l marit, contrariat, la planta, i, ella 
s'aixeca amb revolada i surt per l'alrra 
porta... 

1 el nen, despert amb la disputa 
del Papà i la Mamà, plora que plora. 

JOAQUIM RIERA I B E R T R Á N . 
(Del llibre inèdit Noves faules.) 
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RUTA ENLLÀ AMB L'AMIC 
D E C E P C I Ó 

lli haurà algú que dubtarà de la 
certesa dd fet; hi haurà algú que's 
dita si en ple segle vint i ea una 
ciutat com la nostra, pot presentar
se un i aa així. Nosalcfès Ha havem 
vist; nosaltres ho havem oït, i cl 
fet, tot i amb la seva senzillesa, ha 
motivat qu'ens desprenguéssim 
d'unes llàgrimes internes. 

Quinze o setze anys té l'estudiant 
i és llest com una centella. En el 
camí dels estudis ave,nça ràpida
ment, malgrat intercalar entre lli
çons de Uògica i d'Ètica, lectures 
— profitoses també — de poetes de 
tota ment d'escoles : des del misti
cisme d'un Verdaguer fins a la exu
berància llampant d'un Rubén Da
río, sense descuidar-se però, dels 

os agres i mclangiosos d'un 
Haudclairc. 

BO també verseja. Ambl'influcn-
da de tasti mestres de sentiments 
distints, les seves rimes tenen cl 
balbuceig d un infant que vol par
lar abans d'hora. Tenen demés 
l'audàcia ingènua, qu'els dona l'a 
dolescència del seu plasmador. 

Nosaltres l'admirem. Ks g 
eixelebrat i el sentirem parlar de 
tot, a voltes sense fonament ni 
causa. Es titlla ell mateix d'home 
modern, i és un formidable ende
rroca dor de tot lo que li sembla ar
caic o fa farum de vellúria. Una 
conversa amb aquest jovencell, és 
ben placnta a fé. 

I aquesta tarda l'havem vist ca
minar molt depressa. I la curiosi

tat indiscreta que a tothom 
floreix, anca més, mica menys — 
ens ha burxat per a que esbrinés
sim on menava els passos. L'havem 
seguit. Tenia als ulls un guspireig 
de joia, ço qu'ens ha fet deduir qu'cl 
motiu era agradable. Ho ha palesat 
després, cl gest inconscient i cor
dial, amb que ha amoixat la testa 
rossa d'un infant que jugava pel 
carrer. 

L'adolescent ha muntat en un 
tranvía. L'amic dilecte ha pregun
tat:—{Qué us sembla, hipujemrl jo 
hi respost: — Pujem-hi! El vehicle 
ha renusat la marxa, després d'una 
prèvia sotragada, i del signe de la 
creu, que ha fet a correcuita un 
prevere que ha pujat amb nosaltres. 

Carrers airejats de l'Aixampla 
amunt, fins al barri de Gràcia, rio-
ler, assolellat. Devallem a la placa 
Rovira. Som sortosos tanmateix, 
car fins ara no ha notat la nostra 
presència espieu. 

I se les empren per un carreró 
d'aquells que s enfilen fins a Sant 

p de la Muntanya. 
Ens trobem ja a La Salut, barri 

senyorívol, silenciós, on hi llisca un 
atret odorant, promogut per la pa
lestra que a! tombar la tarda, aixe
quen els rosers i els llessamins per 
veure qui d'ells sab donar més flai
re als vianants. 

Es magnífic aquest indret. To
rres a tots cantons; alguna d elles, 
com la que tenim a tret de fona, és 
de gust força exquisit. Guaiteu sinó 
la seva estructura hel·lènica de 
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ratlles concises; les p una 
lleu color crema; teulades plomo-
ses; el reixat de la p »rta auster; ni 
massa llis ni massa carregat de fu 
Haia, .i de motilo. 

Els jardins que l'enrotllen, i 
iment; uns quants i 

dor de marbre cobert de lilàs i de 
fulla) fan cv jardins 
de Versalles, on els reis d'antany 
hi desglossaven galanies.. 

L'amic dilecte para's de sobte i 
m'engrapa d'un braç, rient:—Guai
teu aquella : talment sembla una 
«mona» de crocant. |o tam 
ric; el calificatiu està ben encertat. 
És una torra nova però que a 1 Art 
i a l'Estètica els hi plauria í ••> ja 
vella i enrunada. Una torra sense 
un istil definit, però en la que s'hi 
troba conjuminat i 
rrincló de tota mena d'istiU. l a 
cara d'ésser propietat d al^un adro
guer, enriquit Déu m i de 
quina manera. Guaitem endins.»l'n 
parell de balancins de tela de ma
talàs, i uns bancs de ciment, deplo
rable imitació de trons i boscalis, 
ens fereixen la sensibilitat. 1 pros
seguim la ruta. 

I .'adolescent ha posat terme a la 
marxa atlètica, i el veiem palplan
tat esguardant una portella. La 
nostra curiositat arriba al punt àl
gid : »;què espera? -;q»è cerca.- Lla
vors la porta fa un grinyol i sobra. 
Apareix una donzella de roja color 
i deliciós somriure. L'adolescent 
va al seu encontre: veiem com en 
caixen amistosament i parien. 

Nosaltres de moment havem que
dat sorpresos. No sabiem ni sospi
tàvem cosa semblant. I amb ulls 

astorats contemplem l'idil 11. Ella és 
ben -lir-se una r. 

sa com una garba de 
hi . i t 
gràcies imiB 
moi! i modest, que nosaltres 

ts semp; ure de
ia-

stres ulls àrids, havem 
opinat que la don. 
pubilla de la torra d'o rtit. 
Sens dubte és filla dels masovers 
que guarden la propietat o del jar
diner que cuida d'embellir la. 

L'idil·li continua. I anr te" una 
bona pensada i la duem a la pràc
tica. El lloc on conversen els ena
morats és tocant gairabé a un xam
frà, i donant la \oita poden col-
locar-nos a la part guperioi de la 
cantonada. D allí oím la llur con-

sa sense dificultats, dooca par
len amb veu natural, confiats de 
que el barri té poc trànsit. Àdhuc 
ens rem de tant en tant a 
observi Hetcen! visualment. 

En un d'aquests instants, i des
prés d'una pausa d aquelles on el si
lenci es mostra tan eloqüent, veiem 
qu cl jovencell treu de la butxaca 
un paper doblegat i cl fa passejar 
pels dits. Escoltem, es- amb 
atenció. Diu ell: 

—Li agraden els versos? I ella 
contesta titubejant una mica:—Si; 
m agraden.—¿Doncs si en vol llegir 
uns... M els va suggerir vostè, ahir 
vespre. 

1 li all paper doblegat. 
Ella el pren, (per què li tremola la 
mà?> hi fita i cl 
sen rotem devé un carmí. Ell ín-
quireix anhelant, temorenc—¿Qtté 
no li agraden, Julieta? I ella respon 
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amb una veu que té un deix de tris- çanes no avesades a copsar del do-
tesa infinita.—No sé llegir! lor la serena fortitud, hi deixen un 

L'adolescent recull el paper que solc costós d'esborrar : els anys 
penja de les mans d'ella, nostàlgica- transcorren i el rastre perdura... 
ment. L'ha tornat a doblegar i l'ha La tarda cau morenta; en fines-
enfonsat a la butxaca. Ha dit qua- tres i balcons esclaten clarors ro-
tre paraules trivials i ha pres co- ges, blanques, blavoses; dalt, alfir-
miat. L'adéu que han bescanviat mament comptem fins a tres estels 
ha sigut fredós; les mans no han que parpellejen porucs, per ésser 
encaixat amb la efusió precisa. els primers que han eixit... Al tor-

Ella roman amb la testa acotada, nar a passar per davant de la torra 
Ell ha fet esforços per somriure... del botiguer enriquit, la veu roga-
Nosaltres havem continuada la llosa d'un fonògraf ens obsequia 

ruta, dissertant sobre les petites amb un cuplet poca solta, 
causes que promouen grans efec- I ens hem allunyat més que de-
tes; sobre les petites decepcions pressa. 
que, al penetrar en ànimes joven- DANIEL FORNS I CARRERAS. 

À LA D O N Z E L L A Q U I ' S V E S T E I X D E LLARG 

Per la gentil Núria Guarro. 

Avui, per tú, han florit tots els rosers 

i al món hi ha avui, per tú, una gran dolcesa. 
El Maig s'en và i et deixa la certesa 
dels dies flamejants i venturers. 

En els teus ulls, tota hora riallers, 
hom troba avui l'encís de la bonesa 
í el corre i el jugar de l'infantesa 
i l'auba dels bells somnis primicers. 

El teu ahí amb cançons totjust declina 
que ja'l demà cantant s'és deixondit. 
D'ahi i demà i tot temps aquest vestit 
ta gràcia fa més clara i peregrina. 
És una llum molt pura que al cor fina 
perquè renaix eterna en l'esperit. 

JOAN LLONGUEHAS. 



POEMA DE LES MASIES 
i 

De cara a sol ixent hi ha una masía 
humil com els pagesos que l'habiten, 
petita, riallera, tota blanca, 
amb l'era, i el paller, i el póu, i els porxos, 
i amb un bell emparrat davant la porta. 
N'és l'amo el vell Josep—fort com el roure 
malgrat portar-ne a coll prop de seixanta— 
qui viu amb sa muller : Agna-María, 
d'anys més o menys com éll. Els dos esposos 
que passen del producte qu'els hi dóna 
un troç de terra pròdiga i amiga, 
tenen, allà a ciutat, un fill qu'enyoren. 
Passant calors i frets, jorns clars i plujes 
van relliscant els anys monòtons sempre. 
Sort que d'en tant en tant arriba en Jaume 
amb son etern bastó, i de dins la faixa 
treu un sobre arrugat : «Vaja, alegreu-vos; 
porto carta del noi...»— 

L'Agna-María 
recull l'esperat plec, de tot s'oblida, 
i va a cridà el marit, qui vé depressa 
tot aixugant-se el front, solcat d'arrugues. 
El vell Josep, amb pròus treballs i penes 
llegeix aquelles ratlles esperades, 
i sempre Agna-María, muda immòbil 
acaba esdevenint tota plorosa. 
—Perquè tens de plorar?—No'm plau qu'ho fassis 
Allà a ciutat el noi s'hi farà home. 
No'l vull veurer com jo, mancat de lletra 
vivint sens'altre afany qu'el de la terra. 
El noi 'nirà molt alt.— 

—Jo no t'ho nego, 
jo veig ben clarament qu'és que l'estimes 
però... és tant lluny el fill de mes entranyes...— 
i a l'arribar aquí l'Agna-María 
boi i acotant el cap, plora que plora... 

II 

A mig quart de camí, també riallera 
s'aixeca altra masia, tota blanca 



• 
de cara a sol ponent.—En ella hi viuen 
el masover Joan, sa muller Rosa 
i l'avi Tòn, qu'en té prop de noranta. 
Ditxosos, no's pot dir ben bé que ho siguen; 
fa més de vint Nadáis que van casar-se, 
i Déu no els hi ha donat cap noi ni noia 
que pugui ésser l'hereu o la pubilla. 
Però, deixant apart aquesta pena 
la vida es va esmunyint tota quieta 
i monòtonament passen els dies 
fins que arriba l'estiu. 

Quan aquest triomfa 
i els camps són rossejats per les espigues, 
i el cel és blau i pur, i els jorns són càliids 
i són d'argent les nits, a la masia 
tot són preparatius. 

Com cada anyada 
arriben de ciutat, fins al Setembre, 
l'Andreu, la seva esposa, i una filla, 
formosa com esclat de primavera 
i pura com les neus de les muntanyes. 

Finits que són els mesos xafogosos 
recobra la ciutat els que vingueren, 
i torna la masia a restar sola, 
acomiadant al sol que l'acarona 
i li dona l'adeu quan mor la tarda... 

III 

Situada al bell mig del caminal 
que uneix les dos masies, magesfuosa, 
destaca's una alzina vella, vella... 
Si n'ha vistes de coses eixa alzina...! 
Ha vist anys d'abundor i anys de malura; 
ha vist ses altes branques corsecades 
pels ardents raigs del sol, i ha sigut reina 
quan les neus li han teixit una corona. 
Si n'ha vistes de coses eixa alzina...! 
Àdhuc quan mor algú té d'enterar-se'n, 
puix els homes que pujen amb silenci 
portant la negra caixa vers la fossa, 
a l'ombra de l'alzina centenària 
solen reposà un xic. Després segueixen 
poc a poquet camí del cementiri 



que s'aixeca allà al fons, greu, severíssim 
amb una creu de pedra dalt la porta 
i amb tres xiprers, molt foscos, que vigilen... 

IV 

—Porto noves del noi, Agna-María.— 
—Altra carta del noi, Jaume, ens porteu?— 
—Jo bé em penso que ho és; guaiteu la lletra— 
I deixant-li la carta, diu anant-se'n: 
—Amb Déu siau— 

—Adéu, "neu prou depressa...— 
—Pla bé que hi vaig. Veieu eix'altre plica? 
Doncs és per a en Joan. A fe que's cosa 
que m'ha vingut de nou, puix éll de cartes 
no'n reb mai de ningú. Algun misteri 
porta eix troç de paper... 

Salut, mestressa.— 
1 emprenent, xano, xano la drecera 
s'en va vers la masia d'en Joan. 

V 

—I doncs, Joan, que diu qu'heu rebut carta? 
Que, hi ha bones notícies?— 

—Al contrari. 
No és res de bó, Josep. 

Sabeu l'Eulària, 
la filla de l'Andreu? No està gens bona 
i els metges li han cantat ja la sentència. 
Diuen que si a muntanya no canvia 
ha fet ja ben bé a tots. Pobre xicota... 
La carta qu'he rebut ès del seu pare 
qu'em demana permís per fer-la vindrer. 
Ja ho veieu doncs, Josep. Més... juraria 
que vos veniu molt trist i esteu molt mustie... 
Es que ha pres mal algú?—Parleu, depressa...— 

—Ai, Joan, amic meu. També la negra 
ens ha tocat avui; he rebut carta 
del noi qu'és a ciutat, i no li prova 
la vida d'allà baix. Diu que no menja; 
que li fa mal el pit, i que s'ofega 
quan té els atacs de tos. Diu que s'enyora; 
qu'es troba molt malalt; qu'està molt pàl·lid 
i que vol tornà a casa desseguida.,.— 



—Va... Va... Josep. No heu de desesperar-vos. 
Deixeu que torni el noi, i en molts pocs dies 
el veureu bó i ben sa. Jo ho he dit sempre: 
Els aires de ciutat no són per naltros; 
són aires qu'enmetzinen; són mals aires...— 
Parlen uns moments més els dos pagesos. 
La tarda va caient tota emboirada. 
El vell Josep esdevé melancòlic. 
EH vell Joan encén la negra pipa, 
respira fort, i es guaita el cementiri... 

VI 

—Déu ser la que va vindré en la tartana. 
Si és rossa i tota pàl·lida i molt fina, 
i té uns ulls blaus que parlen quan te miren 
es ella, no hi ha dubte... 

Digueu, pare, 
quin dia hi anirem a cal Joan...?— 

—Si fa bon temps demà. Prò ara reposa; 
no vull que parlis més, que t'afatigues.— 

VII 

—I, heu dit Joan que en aquella masia 
hi ha un jove de ciutat?— , 

—Cert és, Eulària, 
prò de ciutat no n'és: És fill de poble. 
Lo que hi ha és que fa temps va abandonar-nos 
per pogué estudiar.— 

—Doncs ves, no's nota 
que hagi nascut al camp. És tant amable 
i sab parlar tant bé...— 

—Digues, xiqueta, 
naltros som molt esquerps? 

—No,-dispenseu-me, 
no volia di això. 

—No vindrà a veure'ns?— 
—Son pare bé va dir-m'ho que vindrien. 
Que no l'heu sentit, Ton? I hi, Roseta? 
Ja li direm, quan vingui, que t'agrada... 
—Ai no. No ho féssiu pas... Sou més bromista...— 

VIII 

—El cor no m'ha enganyat, gentil Eulària. 
L'ombra d'aquesta alzina ha estat temptam-me, 



i cansat he vingut per reposar-hi 
Pensava que vindria.— 

—¿M'ho puc creurer? 
—De veres qu'és aixís: Ho pressentia. 
Que bé s'està a n'aquí. Digui'm, mereixo 
ser fanf feliç de tenir-la a la vora? 
—Perxò he vingut... (que dic)... Em passejava 
per'quests voltants formosos i admirables 
quan he vist aquest arbre, i fatigada, 
també vers ell he dirigit mos passos. 
Que bella qu'és la vida de muntanya... 
Vinc cada estiu, Enric, prò... li confesso 
que mai tant bé hi he estat com fa alguns dies. 
Si no fós eixa tos que tant molesta... 

—Jo he estat molt temps vivint fóra de casa. 
Allà a ciutat seguia una carrera 
i poc a poc vaig anar decandint-me 
havent de tornà aquí. 

Cregui'm, Eulària. 
Com a vostè m'apar tota ditxosa 
la vida d'aquí dalt. Això m'encisa 
i ho dic de cor, avui res no ambiciono 
veient-me al costat séu... 

Si'm pogués treurer 
també aquesta tosseta qu'em domina...— 

Reia l'Abril. Primavera arribava 
amb son vestit de llum; fot era vida... 
Cantaven els ocells. Les flors s'obríen 
i un baf d'amor inondava la ferra... 

IX 

—Oh quin afany tenia avui per veure't...! 
Has tardat molt... 

No estàs més millorada...? 
—No, Enric, i tú? 

—No he descansat ni mica, 
més no'm sab greu perquè tot recordan-te 
he pensat més en tes paraules pures... 
Que feliç soc, Eulària, a l'evocar-les... 
Vas dir-me ahir que sols per mi vivies, 
i m'ho has probat dant-me a besar tos llavis... 
Diga'm de nou, diguem-ho que m'estimes... 
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Diga'm de nou que seràs meva, sempre, 
i mira'm fksament, qu'els teus ulls dolços 
m'inculquen nova vida i noves forces... 

Però... Que tens? Estàs tota esllanguida. 
Les teves mans són fredes com el marbre... 
Eulària, Eulària meva, amb els meus besos 
haig de guarir-te el mal que t'aclapara... 
—Tinc fred, Enric; la vida m'abandona. 
Veus eixes fulles seques i groguenques? 
No et diuen res..? No escoltes com se queixen..?— 

I era vritat. Les fulles tremoloses 
anaven desprenent-se d'una a una 
al pas del vent humid... ¡Quina tristesa 
feia la terra tota envolcallada 
amb mantell de Tardor...! 

—Adéu, Eulària. 
Jo també estic malalt... perdo les forces...— 

I en mig de la quietud que tot ho omplia 
torbada sols per la remor de l'aire 
sonà un petó molt llarg d'acomiadança... 

X 

Alzina vella, vella, qu'et destaques 
al mig del caminal tan sola i trista. 
Alzina centenària que impassible 
has vist amb els teus anys tantes de coses...: 
Recordes l'altre jorn lo que vegeres? 
No't va commoure allò ton cor de fusta? 
Oh alzina, si poguessis ploraries 
i tindries motiu... 

A la teva ombra 
els dos enterraments varen juntar-se. 
Venien, lentament, de les masies: 
L'un era el d'una noia blanca i pura, 
tant pura com les neus de les muntanyes, 
i l'altre era'l d'un jove, fill de poble, 
a qui va enmetzinar la terra baixa... 

A l'ombra de tes branques corsecades 
es varen reunir les comitives 
en una tarda gris, freda i boirosa... 



Oh alzina, vella, vella... Tú miraves 
tot tremolant de fred com amb recança 
s'anaven apropant al cementiri... 
1 quan van arribar-hi al cementiri 
que amb sos xiprers, hieràtics, s'albirava 
quan foren soterrats aquells dos cossos, 
tú vares extremir-te commoguda, 
i, alçats al cel els teus despullats braços 
mormolares un reç incomprensible... 

RAMON ROSELLÓ BRAGULAT. 

PLUJA FINA DE TARDOR 

Mateix que pluja fina de tardor, 
silenciosa, penetrant, lleugera, 
qui fa sentir a l'arbre esgarrifor, 
i esqueixa el seu vestit de primavera, 

és aquell dol que deixa l'abandó 
quan ja l'adéu dintre del cor ressona, 
i va esquitxant amb llàgrimes la flor 
roja d'amor, que perfumà una estona. 

MERCÈ VILA I REVENTÓS. 

MIGDIES DE DESEMBRE 
Hi ha una suavitat aquests mig

dies que és com la flor de l'hivern. 
Un benestar al cos, una puresa re
frescant i tèbia alhora, una claror 
sense malignitat, una aroma incon
fusible del temps, aroma hivernal 
de dia alegre, amb el sol filtrat dels 
sucres i les fruites tardorals—net, 
dolç, que regalima una joia purís-
sima, sense les picants sorpreses 
primaverals ni el triomf encès de 
l'istiu: culminació serena de la joia, 
tast de la benaurança immortal. 

Els arbres serven encara algunes 
fulles entre la xarxa dels branqui
llons. Veus-aquí aquesta que és 
morta i penja com un fruit. I aque
lla més alta, d'un verd que es va 

marcint. I aquesta que s'encen, a 
contra-sol, viva i purpúrea, damunt 
el carrer net i precís, aquesta fulla 
amb les venes ben visibles a la llum, 
fent com el teixit d'una carta hidro
gràfica. 

Al fons del carrer unes munta
nyes color blau i al cel pur uns nu-
volets estirats o rodons, vagues i 
transparents, o sense forma concre
ta. Els adoquins són tan purs com el 
cel. Una dolçor m'inunda totalment 
aquests migdies. Còm és bell el 
tramvia d'or, amb blanc i blau a la 
proa, que ara retorna a l'ombra tot 
inundat d'un súbit assoleiament! 

JORIS WEIM. 
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EL CAMÍ HIVERNENC 
Silent és el camí. Comença el meu viatge 
seguint el marxapeu, on penja el sec brancatge. 
Ara som a l'hivern i és gris el llarg camí, 
el sol perfila el rostre dins l'aire del matí, 
la boira sembla el vel d'una donzella blanca, 
tan gràcil i suau davant l'azttr s'estanca. 

Suara la ciutat pren un caient d'encís, 
perleja amb el matí el seu retorn feliç: 
Ja es veu la multitud diversa com avença, 
el poltre fur i ent a l'infinit es llença, 
d'una construcció s'oeix el fort soroll, 
tot just l'antic carrer fulgura com el boll, 
i ve, insospitada, aquella noia trista. 
En el reflex del sol la pedra és ametista. 

ANTONI CLOSAS. 

ODES DE SAFO 
A AFRODITA 

Dea voluble. Afrodita eterna, 
mestra d'intrigues. Oh de Jove filla, 
preg-te, divina, que ni amb dols, ni angoixes 

l'ànima m punyis. 
Ans bé devalla com quan altres voltes, 
plàure'm cuitaves, al meu prec atenta, 
abandonada la mansió del Pare. 

sempre venies, 
junyint al auri carro fes rabentes 
belles colomes, que, batent les ales, 
l'aire fendíen i de l'alt empiri 

prest a l'obscura 
terra arribaven; i, oh feliç deesa, 
amb un somrís de ta inmortal mirada, 
dèies-me:—«conta'm tes dolors; ¿què amb folla 

súplica implores? 
¿què és ço amb ànsia per al cor desitjes 
faci devindre? ¿de l'amor als llaços 
qui hi vols fer caure? ¿qui t'ha fet injúria, 

Safo dilecta? 



Doncs si algú et deixa, te voldrà ben prompte, 
si els dons refusa, prest vindrà a donar-te'n 
¿besos te nega? jo faré que a ultrança 

sies besada» — 
Vina doncs, ara; de punyentes cures 
fes-me'n ja lliure; tu mateixa acaba 
tot ço que anhela mon desig, i sempre 

lluita a ma vora. 
* 

* * 
A UNA ESTIMADA 

Talment feliç com tots els deus olímpics 
m'apar el jove que a tos peus pot seure, 
i ben devora copsa de tos Ilabis 

dolces paraules 
i bells somrisos, per lo qual jo sento 
dintre mon pit que el cor oprès se'm crema 
car al mirar-te, fet un nus ma gorja, 

falla'm la parla. 
Ans ja ma llengua obmutcix, depressa 
flama subtil tot el meu cos recorre, 
mos ulls s'entelen, mos oïts endintre 

sento que'm brunzen. 
Me trobo presa de calfreds, tremolo 
en tot mon ésser, esdevinc més groga 
que l'herba seca, mon alé extingint-se, 

sembla que'm mori. 

C A M . E S MAGRINÁ, t rad. 

De les obres d'aquesta poetesa grega, inven
tora de l'oda del seu nom, resten les dues odes, 
que oferim, i un cert nombre de curtfssims frag
ments. Escrigué nou llibres de poesies, classifi
cats en cançons, epitalamis, elegies, himnes i 
odes, tot perdut. La primera oda, que es creu en
tera, és trobada en les obres de Dionís de Hali-
carnàsia, que la cita en un llibre de retòrica. La 
segona, que no és més que un fragment, és cita
da per Llongi en el tractat de Locució sublim i 
no porta títol. En algunes transcripcions, que hem 
vist, li donen el que li hem donat nosaltres : 
A una estimada. En aquest cas, fa estrany, que 
una dona exhali aquest plany de tant vehement 
passió; més a n'això, no és pot dir, si parla en 
nom propi o en nom d'altri, ço que sembla molt 
probable. 
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DIÀLEG DE LA VELLESA 
DE CICERO 

(FRAGMENT) 

Passem a la causa qu'apar tenir 
preocupada a la nostra edat; la 
mort, que veritablement no's troba 
pas molt lluny de la vellesa. 

Miserable del vell que en el trans
curs de sa llarga vida no s'ha fet 
càrrec de que la mort o deu mirar-
se passivament, si mata també a 
l'esperit, o s'ha de desitjar, si'l mena 
vers un lloc d'eterna fruició. 

I per què témer si darrera d'ella 
o no hi ha res o hi ha la benau
rança? 

Qui és tan nici — per jove que si
gui—qu'es vanti d'estar cert que al 
finir el jorn viurà encara? Al con
trari qu'entre els joves es presen
ten més cassos de mort qu'entre 
nosaltres; llurs malalties, fàcilment 
provocades, són greus i costoses 
de guarir. Per ço pocs arriben a 
vells; altrament viuríem amb menys 
penes, car l'enteniment, la raó i el 
concell són coses d'aquests, sens 
els quals ni els Estats podrien cons
tituir-se. 

Empro retornem a la mort qui 
ens amenaça... Jo prou vegi en mon 
fill estimat i en els teus dos ger
mans, Escipió, que tan prometíeu, 
que la mort era comuna a totes les 
edats. És veritat qu'el jove té una 
esperança qu'el vell no pot tenir, 
però és millor la condició d'aquest; 
lo que l'un espera l'altre ja ho as
solit; l'un vol viure molt temps, 
l'altre ja l'ha viscut. 

Per més que, ¡oh bons déus! la 
vida de l'home no podem pas ano
menar-la llarga, ni considerant la 

d'aquell rei dels tartessís que — se
gons veig escrit—es digué Argan-
toni i regnà, a Cádiz, vuitanta dels 
cent vint anys que visqué. Per mi 
tot lo del món s'esfuma, res em sem
bla durable fóra de lo conseguit 
amb la virtut i les obres bones. Ca
minem sens albirar-ne el terme, 
esguardant com les hores i els dies 
i els mesos i els anys passen por no 
tornar; però cadascú deu contentar
se amb l'existència que se li conce
deixi que, malgrat i ésser breu, 
abasta per portar-se honestament; 
no necessita pas el còmic per ser 
lloat fer-ho tot ell, ni'l sabi necessi
ta veure perfecte la ciència qu'ha 
impulsat. 

Si arribéssiu a vells heu de mirar -
vos-ho com es miren els pagesos la 
vinguda de l'estiu i de la tardor, 
per dedicar-se a la collita dels 
fruits, passada la fecunda prima
vera que, a semblança de la jove-
nesa, n'amostra ja les flors. El fruit 
de la vellesa és la recordança de 
l'abundor del bé espargit abans, 
debent cantar-se com a bé lo que 
de sí duu la Natura. 

I què més natural que la mort 
dels vells? Lo contradictori i repug
nant és la dels joves; aquesta és 
comparable a la del foc que s'ofega 
tirant-hi aigua, aquella a la del ma
teix foc que consumint-se s'apaga... 

Per fi, em plau acostar-me a la 
mort perquè així vaig ovirant la 
terra on tinc d'entrar després d'afa-
digada navegació. 

JOAN SOLERVICENS, írad. 
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Marc Tul·li Cicmó (106 a 43 a J. C). 
Nasqué a Arpí, de família acabalada. En 
companyia d'un germà seu passà a Roma, 
on rebé una educació pulcríssima i es de
dicà a l'ensemps al conreu de la poesia. 

Més tard emprengué un viatge al Orient, 
i a Grècia frecuenta les escoles dels filo-
sops i retòrics més famosos, alguns dels 
quals endevinà—i aixís ho feu notar als al
tres deixebles—que fóra ell qui els hi arre-
bassaria el mestratge de la eloqüència. 
Retornat a Roma s'entregà de plé al fòrum 
i, després d'haver desempenyat molts 
càrrecs d'importància, assolí la dignitat de 
cónsul i descobrí la conjurado tramada 
pel célebre Catilina, a qui apostrofa en el 
Senat amb aquell vibrant Quousque tàn
dem. Desterrat injustament tornà ben 
prompte, ocupant de nou llocs eminents 
en el Govern de la República. 

Les idees en lo referent a les lluites in-
testines que sofria Roma li valgueren l'odi 
de Marc Antoni, qui, triomfant del segon 
triunvirat, l'anotà a la llista dels proscrits 
i el feu assassinar l'any 43. 

Ciceró representa per si sol una època 
en la literatura llatina. Sa tècnica retòrica 
consistí en ajuntar les dugués tendències 

oposades : l'àtica senzilla i austera, pròpia 
dels grecs, i l'assiàtica florida i exuberant; 
a més els vastíssims coneixements que 
posseïa, el règim d'estudi a qu'es subjectà, 
la seva vivíssima fantasia, la força de la 
seva argumentació i el perfecte domini de 
la llengua el convertiren en un dels grans 
oradors que ha vist la humanitat. 

Entre els molts parlaments que d'ell ens 
resten, esmentarem els dirigits contra Ca
tilina, contra Yerres i contra Marc Anto
ni, Pro lege Manilia, Pro Arquias, poeta, 
etcètera. 

Fou també Ciceró, preceptista literari, 
epistològraf, historiaire i eximi filosop. En 
el diàleg que fragmentàriament avui tra
duïm, en el qual dos joves s'admiren de la 
paciència amb que Cato soporta la vellesa 
i li demanen que els hi digui el secret, 
s'hi reflexen un enlairat idealisme i una 
puresa de sentiments gairebé incompren
sibles tenint en compte l'ambient en que 
visqué. 

Com a obres didàctiques podem citar: 
De oratore, De inventione rhetorica, Bru-
tus sive de claris oratoribus, etc.; i com a 
filosòfiques : De natura deorum, De ami-
citia, De senectute, etc. 

ENYORANÇA 

Quan miro l'ampla volta d'estels atapaïda, 
el pensament s'endinça en la meditació 
i l'esperit s'envola com àliga atrevida 
cap a regions ignotes, cercant un món millor. 

Un món, on tota cosa divinalment ungida 
floreixi, fructifiqui i entoni una cançó... 
Cançó de ritme harmònic, bell himne de la vida 
qu'a l'esperit enlaira com una adoració. 

Després, mirant la terra, sepulcre de baixesa, 
on l'odi serpenteja arran de la vilesa 
i Amor plega ses ales, plorant d'enyorament, 
voldria deslliurar-me de la mortalla afrosa 
qu'a l'ànima s'aferra com bèstia fastigosa 
i a l'infinit alçar-me, fugint d'aquest turment. 

VICTORIÀ VIVES. 
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DE «LES HORES PROFUNDES» 

Adéu la casa on he passat bons dies 
i mos vinticinc anys hi he vist sobrepassar. 
Haver d'abandonar-te no indol per les follies 
qu'hauria pogut fer-hi el dia de demà, 

sinó perquè aquells jorns de fortes malalties 
a dintre del meu cor t'hi varen arrelar, 
i el sol i l'amistat i l'ombra amb que em prenies 
mai més a ton redós podran-me aixoplugar. 

Adéu l'alt cirerer! Me dol que les glaçades 
t'hajan privat enguany la glòria del fruitar, 
i taronger i rosers i parres i teulades 
mon cor vostres delícies jamai oblidarà! 

que al rebre an els companys tornàveu alegrades 
i l'hoste era content i bresca era'l menjar 
i poc pensàveu grans parets emblanquinades 
que un jorn, acomiatant-vos, me féssiu tant plorar! 

Adéu, lliri vermell, palmeres ben sapades, 
brots d'herba humil, geranis, saüquers a mig brotar: 
al dar a les claus el tom que os fa de mi allunyades, 
mon gos fidel vos mira i el dol el fa bordar! 

Ell sab dels alts volers, ardents i neguitosos, 
del fort enyorament del noi que vol jugar 
i obrint els ulls suaus i clars i piadosos 
designa qu'en les bèsties s'hi troba al bon germà. 

Adéu, casa d'uns anys, la porta i la mainada, 
estones d'alegria i de senzill breñar 
i les veïnes núvies i noies endolades 
i el botiguer distret i amic d'anar a caçar 

i aquella somniadora parella engelosida 
i l'altra més seriosa i la de més enllà 
i el de la ingènua i grassa quimérica mentida 
i... adeussiau les hores que no podeu tornar! 

JOSEP M.a DE SUCRE. 



LA MENESTRALA CANTA 
I 

L'estudiant 

D'un estudiant m'enamorava 
d'un estudiant festejador, 
fot ell gentil i de bon aire, 
tan com galan, turmentador. 
Passa cantant cada migdia, 
passa cantant una cançó. 
Ai, l'estudiant qui se'n va a fira, 
a fira porta el seu amor. 

Surto al balcó, 
surto al balcó qu'és ell qui torna!... 

surto al balcó!... 

Quan el vaig veure un bell migdia, 
quan el vaig veure tan rumbós, 
ja me'n quedava embadalida, 
ja començava a sentí amor. 
Era tan bell amb son xambergo, 
era tan fi el cabell sedós... 

Tan elegant com caminava 
va captivar tot el meu cor. 

Surto al balcó, 
surto al balcó per si tornava, 

surto al balcó!... 

Ara vé el temps de primavera, 
ara vé el temps de la tardor. 
Veig l'estudiant cada migdia 
sempre feliç i triomfador. 
Jo m'el estimo, i m'aconsola 
l'aire gentil de la cançó. 
Si l'estudiant torna de fira, 
per l'estudiant guardo l'amor. 

Surto al balcó, 
surto al balcó qu'és ell qui torna!... 

surto al balcó!... 
J. VIVES I BORRELL. 

LA CAVALCADA DEL VENT 
¿Què deurà cercar el vent 
que fa poc ha aparegut 
per l'immensa solitud 
passejant-se blanament? 

Ha rodolat per l'espai 
venint amb dolces cantúries 
com no se sentiren mai 
pels boscos, i les planúries. 

I amb son capriciós rodar 
amoixava les espigues, 
i el saludava el canyar 

plè de formigues, 
amb cançons llargues i antigues. 

Pentinava a tots els pins 
i els deia coses, 

que's perdien terra endins 
fent remolins 

serenant a les esposes. 

S'amagava pels ubacs, 
després tornava en els llacs, 
de faunes, lliris i fades, 
els besava suaument, 

i les aigües dolçament 
somreien tremoloses, i rissades. 

De les noies joganeres 
s'entra per les cabelleres 
i les gonfla i amanyaga 
com una garba de brins, 
i ara surt, ara s'amaga 
fent voleia faldellins. 

Porta flaire íarongí 
a les núvies amoroses 
de vestit alabastri 
a faisó de blanques roses, 
presentiní un bell florí 
quan demà seran esposes. 

Retornant de les muntanyes 
truca als vidres del balcó; 
obra i tanca el finestró 
amb unes cançons estranyes; 
i va al bressol d'un infant, 
zumzeja damunt son front, 
i's para, i li va contant 
tots els misteris del món. 
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I s'en va ana rondinant 
per damunt de les carenes 

bramulant, 
amb ànsia folla, empaitant 
els núvols desfets com trenes. 

Es va allunyar per Ponent 
i per Llevant ha vingut 

com un dement; 

¿Pro qué cerca? ¿Qu'ha perdut? 
Que s'avalota en racers 
fent remolins pels carrers 
i places i carrerons, 
i fa tremir els pitxers 
de finestres i balcons. 

Alça teules de masies 
per goitar què hi passa a dins; 
s'esmuny per les galeries 
i fent torbs fuig pels camins. 

Agita els roures i alzines; 
desfà l'espill dels estanys, 
i el son trenca a les fadrines 

de quinze anys. 

Capola lliris i roses; 
i amb son bramul s'ageganta; 
s'amaga per les rescloses, 
i hom no sab, si plora o canta. 

No té condol de ningú, 
foll es revolca per terra, 

i pols i pàmpols s'endú 
com un esperit en guerra. 

I banzim, banzam, les fulles 
arremolina en torrents 
com si fossin les despulles 

dels morents. 

Arrenca els arbres novells 
impetuós esqueixa els vells 

i els arrocega, 
fugint els porucs ocells 

menír'esbufega. 

Entra pels rius i la mar 
d'aigues tranquiles 

removent sense parar 
els llots i argiles. 

Ara ha calmat sa follia, 
ara no vé bramulant, 
vé amb la pluja qu'el destria. 
¿Qué li han fet, que vé plorant? 

Potser Déu l'haurà advertit 
amb sa bondat paternal, 
que ara plora avergonyit 

i arrepentit 
d'haver fet mal. 

JOSEP PONS T Tío. 

TEATRE 
Quan passava la tragèdia. Far

sa còmica en quatre actes original, 
d'En J. Pous i Pagès. 

Sobre el vulgaríssim assumpte 
dels nou-rics ha escrit el celebrat 
autor de Papellones una nova co
mèdia, qui, certament no està pas a 
l'alçada de les seves anteriors pro
duccions. 

I és que en l'obra qui ens ocupa, 
ha estat substituïda la sàtira fina, 
a ço qui deu ésser satiritzat, per 
la ridiculització grotesca, fins al 
punt que gairebé tots els personat

ges de la farsa, no són més que ni
nots, qui es mouen i pensen com vol 
l'autor, i no com realment es mou
rien i pensarien si fossin persones. 
Cal fer esment dis+intiu de les figu
res, Rosa i Aurèlia Verneda i Clau
di Molins, oblidades aqueixes dues 
darreres, completament i lamenta
ble per l'autor. 

A més, la mancança absoluta 
d'acció, fa que romaní com a pri
mordial en Quan passava la tra
gèdia la sàtira grotesca, pròpia 
d'astracanada,a la famíliaparvenü 
i aquest assumpte tan gastat no és 
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pas per a omplir i mantenir interes
sants quatre actes, mancant-hi en 
el diàleg la gràcia xistosa qu'hi deu 
haver en l'astracà, per al qual evi
dentment no ha pas nascut En Pous 
i Pagès. 

L'oblit, respectiu, en que l'autor 
sumeix a En Claudi Molins, una 
de les poques figures qui conserven 
el caràcter de persona entre els 
ninots de la farsa, és imperdonable. 
Donant-li més relleu com també a 
l'acció de la qual és protagonista 
hi guanyaria força l'obra. 

En resum: Quan passava la tra
gèdia no admet pas comparança 
de cap mena amb les demés pro
duccions del seu autor, contribuint 
potser a son gens falaguer èxit, la 
interpretació verament desencer
tada que li donà la companyia de 
Romea. 

La Senyoreta Aritmètica. Comèdia 
en quatre actes d'En Paul Gavaul, 

trad. G. Molinè. 

D'acció moguda i agradable, me
reix plenament aquesta obra el 
qualificatiu de deliciosa; l'interès 
no decau mai, el somriure apunta 
sempre als llavis de l'espectador 
i a voltes la rialla esclata franca
ment. 

LLIB 
«Treu Poemes» de Josep Lleo-
nart : Edicions Terramar Op. I. 

I : El viatjant i la dóna preclara. Hi ha 
en la literatura moderna nostrada un poe
ma de versos assonants que sàpiga de fres
cor i de miraculositat millor que aquest 
de mestre Josep Lleonart? Oh, i veieu que 
el cisell aquesta volta poc ha pogut oscar-
se de treballar molt, empro és ço mateix 
que ens ha fet aclucar els ulls, que era 
massa endintre l'ànima que sentíem i les 
coses del món ens feien nosa. Subtil és 
l'amor del viatjant del poema; veu aquella 
dona preclara de la mateixa faisó que 
sentim el perfum d'un jardí que havem 
trobat en nostra via i que forçosament i 
amb recança havem deixat. I aquesta dona 
preclara «que té un decantament del cap» 

Malgrat la inversemblança de 
l'argument, les situacions no per
den mai la apariencia de realitat; 
l'acció es desenrotlla amb una cla-
retat notable, fins al punt que un 
espectador mancat d'oïda podria 
capir-la. 

Obres d'aquesta mena deurien 
servir-se al públic amb freqüència, 
com a mitjà únic de netejar els nos
tres escenaris de Y astracanada, 
l'increment esfereïdor de la qual és 
un perill imminent per al bon gust 
teatral. 

Com els ocells... Comèdia en un 
acte, original d'En J. M.a Folch i 

Torres. 

Heu's aquí una comedieta vera
ment preciosa qu'ha estat estrena
da darrerament a Romea; amb 
ella se'ns demostra una vegada 
més les excepcionals aptituds que 
com a home d'escena adornen a 
En J . M.a Folch i Torres. En 
aquesta obreta malgrat no pertà
nyer al teatre per a infants, s'hi 
nota la mateixa flaire d'innocència 
i bondat que's respira en totes les 
produccions del mateix autor. 

La interpretació excel·lent. 

A. i B . 

RES 
mai més s'esborra dels ulls del viatjant de 
mercaders. I quan, anys després, torna a 
la vila que, com diu mestre Lleonart, té 

l'església dalt de tot, 
balcó de la mar alegre, 

ja no es recorda si és allà on la va veure 
aquella amor subtilíssima, però el pit se li 
aixampla igual, que totes les viles, besades 
pel mar i cenyides per l'horta verdejanta, 
tenen el mateix encís. 

I el viatjant de mercaders entra al tem
ple i veu en la Verge la mateixa donzella 
preclara, visió d'un instant, i pregunta per 
qui va esculpir-la i ¡oh meravella! El seu 
amor és immortal i increat que feia tres 
cents anys que l'artista veié una noia be
lla, i va servar-la en son pensament i en 
son cor i féu llavors aquella Verge qui 
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té un decantament de cap 
molsuda la flor de llavi 
i uns ulls qu'hi veieu llunyà 
i s'en destrien les ratlles. 

I veiem el mercader viatjador, seguint 
la ratlla blava del mar blau, caminar vers 
les seves terres, abscondida en son cor la 
subtil imatje. 

Un poeta, que no fos mestre Lleonart, 
tal volta hauria concebut el poema amb 
una grandiositat que forçosament neces
sitaria un volum de mantes planes per hos
tatge; ell no ho ha fet pas aixís i, amb tot, 
la grandiositat hi és, i com més ens apa
reix humil la forma, més excels trobem el 
pensament i més lluminós el paisatje; cada 
vers ens sembla un somriure i un esclatar 
de roses cada mot; la dona preclara ens 
apar que tots l'havem ovirat un moment, 
la vila ens sembla la mateixa que trobem 
a cada pas en la costa catalana. I aquella 
verge (la dona preclara divinitzada) és el 
somni que vivim un sol instant en nostra 
vida. El viatjant i la dona preclara ens 
ha dit la Poesia vera. 

I I : Els tapins. El segon poema del llibre 
és, com el primer, acurat en la forma im
pecable i té tan mateix igual frescor. Ara, 
que el fons humà de El viatjant i la dona 
preclara s'és tornat aquí una fantasia com 
en els contes de Les mil i una nits. I, no
saltres, no sabríem dir on ens ha plagut 
més el poeta. Si ens fa o virar en el primer 
el paisatje d'una faisó suaument riolera, 
que ens meravella els ulls tant com ens 
entren al cor les ànimes que l'habiten, en 
Els tapins és el marxant qui demana tota 
la nostra atenció, i potser cap volta ens 
havem oblidat d'ell mentres anàvem se
guint la lectura. La faula, (que nosaltres 
situem en aquells temps orientals, rics en 
pedres fines i en els quals cada cos era abi
llat amb una elegància perfumada), té un 
encís verament atractiu. El secret de tot 
està en la finor de les imatges que són 
transparentes quasi, davant l'alta manera 
de presentar-nos el protagonista. 

Ens diu que una xinel·la era 
Gentilment vinclada 
com totjust desavesada 
d'uns peus fins. 

També d'una dona 
que sap la llum per ses bagues 

I aixís es desclou l'inspiració tal com les 
poncelles d'un jardí d'ensomni. 

H I : La rosa de passió. I l'últim poema 
d'aquest llibre de mestre Lleonart, és la 
plasmació d'una ànima punyida pel dubte 
com un vaixell esbocinat per la tempesta 
airosa. «Vull crear un home i donar-li pa
raula» se'ns diu en el pròleg, i nosaltres 
no hi havem trobat un home solament, 
sinó l'humanitat que es revolca en la nit i 

es migra i, en el desvari, dins el pensa" 
ment és homeiera. 

Per ço nosaltres creiem que de tota l'obra 
d'aquest poeta és La rosa de passió la més 
fondament humana i que, per tal, perdura
rà en l'història de nostra literatura. La veu 
de la tenebra li rosega el cor a n'aquest ho
me del poema, sent la baixesa del dubte 
d'amor perquè el seu amor és massa im
mens. No pensa lo que Hamlet contem
plant el fosser que canta obrint una fossa-
na, ans bé sent lo que aquest heroi de 
Shakespeare davant la qui li donà vida. Es 
queixa aquest home perquè Déu no el feu 
néixer gegant si tan fort turment li reser
vava. Sent, adés, el defalliment de la llui
ta massa llarga per l 'humana condició. 
Com una llum petita en el desert en sa pre-
guera li acut que podria ser vana sa te
mença. 

I és llavors que aquella rosa de passió 
s'omple d'una aroma fina, penetrant, i 
exulta la vida que nosaltres veiem encar
nada en la muller, quan l'home diu amb els 
braços alts 

Muller, quan tinc fé en tú 
em sento el més feliç dels inmortais 

Mestre Lleonart, hasapigut, com sempre, 
expressar ço que sentia. Com quasi sem
pre, també, el trobem rebel a la rima. L a 
paraula ja enclou per si sola tota la força 
i tota la galanura quan es plasma de la 
mateixa faisó que l'orfebre-artista amotlla 
les pedres fines en l'obaga esplendent. 
I, per ço mateix, la paraula en boca d'a
quest poeta, atrau, encisa, sap colpir quan 
diu les grans passions i sap de musica de 
crestall quan diu la visió d'un cel clar o 
dels para-llamps que semblen llances. 

M. S. A. 

NÓTUL·LES 
Aquesta joiosa continuïtat de la nostra 

revista, ens esperona més al treball. Nos
altres qui compartim les hores de repòs 
amb un ambient espiritual, qui fém la fei
na que ens havem imposada en cerca d'un 
anhel, no podríem fàcilment abandonar-la. 
L ' I D E A és devingut un troç de la nostra 
ànima que viu amb nostra vida. 

I el trobem tan bell i agradós alhora 
aquest deure que sempre el voldríem com 
un estel qui ens guiés el camí. 

La composició laboriosa del present nú
mero amb elements inèdits i de rigorosa 
originalitat—no pas amb deixalles de pu
blicacions desaparegudes, qu'algú potser 
ens hauria ofertes—fa que deguem ajornar 
l'edició vinent fins al dia l.e r de Març. 
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