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ACCIÓ DE CIUTADANIA 
El culte que servem al principi 

vital de la nacionalitat nostrada, 
ens porta a desitjar que l'esperit 
llibèrrim i d'alta civilitat del poble 
de Catalunya, es manifesti, totho
ra, exercint una influència vigoro
sa damunt les decisions dels nos
tres homes dirigents. 

Ara, que per l'acció del temps, 
podrem ja considerar el fet allibe
rats, potser, de l'imperi de les afec
cions personalistes, volem donar el 
nostre comentari sobre un esdeve
niment trascendental per a les or
ganitzacions docents de la nostra 
terra i qui, no gens menys, en pro-
duirse, no assolí cap influència en 
la consciència del poble. 

Per la força d'unes acusacions 
indignes, hom bandejà dels nostres 
estaments culturals, la norma altís
sima de les suggestions d'una ment 
poderosa, les concepcions de la 
qual, seran, per sempre, mon joies 
lluminoses qui assenyalaran en la 
història de la Humanitat, la parti
cipació intensa del pensament de 
Catalunya a l'obra de la civilitza
ció universal. 

Però, la ceguetat passional, arre-
bassà la fecondança poixant del 
geni, al conreu dels novells plan-
çons de la raça. 

I Catalunya, tot i essent deuto
ra a aquella mentalitat generosa, 
del grau d'espandiment a que era 

pervinguda la cultura pròpia i del 
reconeixement de la seva persona
litat intel·lectual davant el concili 
dels pobles, volgué sostraure's a 
tota intervenció en la solució d'un 
plet, qui tant li atenyia l'entranya 
més profunda, i amb un gest qui 
fóra covardia si no hagués estat de 
vergonyosa inconsciència, cobetjà 
dessota el mateix menyspreu el 
màrtir i els victimaris. 

I el clam de vindicació de l'aus
teritat escarnida, no abastà a llevar 
del marasme on jeia, l'esperit del 
poble i enlairar-lo envers les idea-
litats supremes de justícia qui, tots 
temps, abrandaren els entusiasmes 
de les generacions llibertes. 

La persistència en aquesta acti
tud d'entorpiment, afebliria, tal 
volta, les nostres fiances en l'acom
pliment dels destins augustes que 
per a la Pàtria invocàrem, si no 
sentíssim germinar en el sí del po
ble froments indestructibles de vi
talitat, el fruitament abundós dels 
quals vindrà a redimir aqueixes 
torbacions culpables. 

Per a la consolidació de la nostra 
renaixença, iniciada amb l'auba 
dels principis novíssims de llibertat 
humana, preconitzem, doncs, la so
birania arbitral del voler del poble 
en les qüestions cabdals per a la 
subsistència de la nostra individua
litat espiritual i de raça. 



LA BOIRA 
Amb quin dalit 
m'empujo a la carena 
per veure aquesta nit 
la lluna plena!... 

Bon punt es fassi fose 
traspuarà misteri tot el bosc... 

I al cel, tan blau, 
ben sola, 
la lluna somriurà... 

1 un airet fi, suau, 
d'olor de pi i de farigola, 
per la cinglera cantara!... 

...menrres al lluny un campanar tot vell, 
al clar de lluna, tocarà a Rosari! 

Oh, qui pogués anar-hi 
d'un vol, com fa l'ocell 
pel cel tan blau, 
tan plé de pau!... 

Pensant això m'empujo amb més dalit 
cinglera amunt!... 

Pro, del barranc, 
que volta la drecera, 
puja també una boira ronçaguera 
que s'espesseix a mida que's fa nit... 
Sento en el cor com un estrany neguit!... 

Passa depressa amb el remat un vell pastor. 
—...Que Déu vos dó — li crido — bona nit!... 
I ell al veure'm, em fa: 

— Senyor!... Senyor!... 
On rediastre va?!! 
Miri que'l vent la boira espessirà!!... 
S'estimbarà!!... S'estimbarà!... S'estimbarà... 

I mentre es fon la veu dins la boirina 
sento un calfret... 

Guaito el barranc... 



Al lluny la roija barretina 
sembla talment un clap de sang! 

La blanca boira s'agombola 
cingles amunt, que s'alça el vent!... 
1 el vent udola 
terriblement, 
ferosament, pels espadats 
entre els pibets esgarrifats!... 

Tapant el cel, i la boscúria, 
i els caserius de la planúria, 
la boira creix, 
i s'allargassa, i s'espesseix!... 

Fins les campanes al tocà a Rosari 
prenen un tó tan trist, tan funerari, 
que al caire de l'abim sento l'espant 
de veure com la boira és un sudari 
que a la terra i al cel va amortallant!! 

Sembla la lluna que's desfaci!... 
A les palpentes, 

caic, i m'arrapo en una arrel gegant, 
i sento que'm deixato en les furientes 
boires que van passantl!... 
Sento que's fon el cel...!! 
i la terra...!! I tinc por...!! 

Arrapat a l'arrel, 
com m'en recordo ara del pastor...!! 

«On rediastre va?!... 
S'estimbarà!!... S'estimbarà!... S'estimbarà...» 

N O G U E R A S O L L E R . 



ELS NOSTRES CLÀSSICS 
MOSSÈN JAUME ROIG 

Nasqué a València, de família 
principal, en els començos del se
gle xv.è, essent consagrat des de 
l'adolescència al conreu de les arts 
lliberals; però, decantant-se, des
prés, a l'estudi de les ciències físi
ques, en l'exercici de les quals as
solí l'honor d'ésser nomenat metge 
particular de Na Maria, primera 
muller de Joan II de Castella. 

L'entusiasme que servaba Mos
sèn Roig per a les belles lletres, 
haguera estat ben fruitós, sens 
dubte, en una cort on brillava tan 
bon conjunt de trovaires; però, la 
posició preeminent qu'hi assolí al 
costat de l'esmentada reina i la 
profunditat dels seus estudis filo
sòfics, el portaren a la contempla
ció moral de la vida i la seva ins
piració prengué un caire didàc
tic. 

A semblança de ço qui abans 
havia estat fet a Castella per En 
Ferran Pérez de Guzman, escrigué 
Mossèn Jaume un llibre, la primera 
edició del qual (València 1531) por
tava el següent títol: «Llibre de 
Consells, fet per lo magnífich Mes
tre Jaume Roig, los quals sont molt 
profitosos y saludables així per al 
régimen y orde de viure com per 
augmentar la devoció de la Sacra-
tíssima Verge Maria». D'aquest lli
bre, es feren, després fins a cinc 
noves edicions (València 1531-1561-
1562 i 1573 i Barcelona 1562). 

En l'obra dita, Mossèn Jaume per
seguí, com tots els moralistes qui 
li foren contemporanis, la llibertat 
de costums de l'època, deturant-se 
especialment a blasmar les males 
arts i els enganys de les dones, ço 
qui donà al seu llibre un marcat in
terès d'actualitat i una gran vàlua 
històrica. 

Mossèn Roig—digué un crític mo
dern—arribà en el seu llibre, fins a 
la vertadera sàtira, no atinant gai

re, a voltes, en servar els respec
tes deguts a la decència i a la puri-
tat del mateix fi que es proposava. 
La seva obra dividida en quatre 
parts, acaba, però, amb repetides 
lloances a la Verge Maria, justi
ficant, així, davant els seus llegi
dors, les llicències de llenguatge de 
que, com tots els moralitzadors del 
seu temps, havia degut valdré's 
per al seu propòsit». 

Mossèn Roig amb la seva obra, 
inaugurà l'escola satírica valencia
na, donant individualitat als loca
lismes dins, emperò, de l'unitat de 
la llengua catalana. 

El poema de Mossèn Roig, l'èxit 
del qual, en aquella època és provat 
només que en esmentar el nombre 
d'edicions obtingudes, ha estat des
prés, força discutit. Mentre, molts 
qualifiquen d'extravagants i rares 
les formes artístiques que empleà, 
d'altres jutgen que la seva metrifi
cado és dolça i harmoniosa, extre
madament lacònica, però, sempre 
comprensiva. 

D'aquest metre, diu Amador de 
los RÍOS: «Suelto flexible y no des
provisto de gracia nos parece, es
timando que, no en balde, fué Jaime 
Roig reputadísimo en su tiempo, 
como entendido trovador en las 
Cortes de Alfonso V y Juan II». 

D'entre els comentaristes de 
l'obra de Jaume Roig, esmentarem 
Menció Fuster (1680) i Vicens Ji-
meno (1690) i, modernament, Tick-
nor a Anglaterra, Morel-Fatio a 
França i Milà-Fontanals. 

Havem donat el nom de l'obra de 
Jaume Roig, segons la primera edi
ció qu'en fou estampada. Sembla, 
però, que el mateix autor volgué 
denominar-la Spill i així és dit en 
el prefaci del còdic existent a la 
Biblioteca Vaticana i establert pels 
moderns tractadistes en literatura 
catalana. 
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IBSEN, COM A POETA 

L'obra dramàtica de l'Ibsen és 
tan remarcable per sa indiscutible 
valor universal, que creiem serà 
d'interès estudiar esboçadament la 
seva personalitat sota l'aspecte poc 
conegut de poeta. 

Al llegir les seves poesies, és molt 
natural qu'hom no pugui sostrau
re's a la influència tan potent i 
àdhuc tan desconcertant de son 
obra dramàtica que representa i 
absorbeix per sí sola tota la perso
nalitat de l'autor. És evident que si 
l'Ibsen hagués volgut fer obra poè
tica hauria pogut escriure poemes 
de volada universal; però son tem
perament eixut, de 'concentració 
interna, tan escaient en sos drames 
turmentadors, no arriba a assolir 
el mateix relleu en la seva obra poè
tica. 

Ibsen es considerava un poeta 
i moltes vegades ell mateix així 
s'anomena. Diu en una «Epístola*: 
tingueu cura qu'os parla un poeta, 
cada frase del qual és un símbol o una imat-

[ge, 
i és forçós reconèixer que les obres 
de l'Ibsen estan rublertes de sím
bols i d'imatges. 

Sos versos, més qu'inspiració, 
tenen imaginació; són forjats en 
son cervell i rajen de sa ploma sen
se passar per son cor. Més que sen
timent, tenen temperament, i que
den rígits, pesants, frets. Sa musa's 
remunta molt poques vegades per 
les regions serenes de l'excelsa 
poesia; no beu en les fonts de la 
pura lírica, engendradora de fan
tasies divagadores per on l'ànima 
s'esplaia i's difon extassiada amb 

les obres sublims de la creació. 
La musa poètica de l'Ibsen sembla 
exhaurida per l'esforç creador de 
sos drames. Sos versos semblen es
plais de sa imaginació, guspires 
que s'escapen, a l'etzar, de son geni. 

L'Ibsen fou essencialment un 
autor de teatre i moltes de ses poe
sies estan estructurades com sos 
drames. Cada estrofa, una escena; 
cada cant, un acte; molts finals són 
artificiosos i tenen cert regust de 
treatralitat. És remarcable, però, 
la justesa i el domini del llenguatje; 
sab treure'n tota la força expressi
va amb concisió admirable i capti-
vadora per son mestratje. Cada 
frase, cada vers, te'ls seus mots 
justos, precisos. La manca quasi ab
soluta d'adjectius en son lèxic lleva 
a sos versos aquella flexibilitat i 
fluidesa, aquella riquesa i floridura 
que tan aimem nosaltres els meri
dionals. I així sos versos resulten 
d'una sobrietat i rigidesa tan pro
nunciades, qu'esdevenen l'obstacle 
més seriós que s'oposa a la tasca 
del traductor a qui li és extrema
dament dificultós trasplantar fidel
ment l'idea i l'expressió des d'una 
llengua de caràcter tan distanciat 
de la nostra. 

No és molt extensa l'obra poètica 
de l'Ibsen. Ses poesies formen un 
volum on s'hi troba representada 
tota l'evolució de les seves idees i 
on es pot seguir tota la gamma de 
sentiments qu'agitaren sa vida 
errant i solitària. S'hi veuen ines
borrables les angoixes de sa peno
sa jovenesa; les dolces esperances 
i blaus ensomnis de son cor obert 
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a l'amor. Aquí sos versos traspuen 
una ingenuitat i sinceritat corpre
nedores. És l'emoció que brolla 
pura. Aquí, l'lbsen, canta. Aquí és 
un poeta. Canta amb estrofes sen-
tidíssimes la seva passió, però no's 
desborda en torrentades de lirisme, 
ni's deixa transportar per l'idealis
me, sinó que's manté fermat com 
un corcer que vol desbocar-se, però 
que les brides que'l fermen tenen 
més força que sa fogositat i en lloc 
d'escapar-se i desafiar l'aire, té 
d'ajupir-se i mossegar la pols... 
Aquests poemes escrits en sa joven
tut tenen la lluminositat de l'auba, 
—si bé ja s'hi endevina aquell es
cepticisme qu'havia d'envaïr-lo per 
tota la vida. Ah! si l'Ibsen hagués 
estat sempre jove! Hauria esde
vingut un poeta formidable. Però 
restà el prodigiós pensador, forja
dor de drames d'intensa passió in
terna, de turmentadores obscuri
tats, com si realment fós cert lo 
qu'ell diu en sa poesia «El terror 
de la llum»: 
«Si mai faig una gran obra — serà en les 

[tenebres on la crearé.» 
Son cervell dominava son cor. 

El pensador ofegava al poeta. Per 
això en aquella primera etapa, pri
mavera de sa vida, tot era llum, 
plé de color, de vida, d'amor. Però 
en passant la primavera, tot s'ana
va enfosquint. Ja després, les pa
raules d'amor en sos llavis, tant en 
sos versos com en sos drames, 
deixen un tast d'amargor qu'entris-
teix l'ànima. S'acaba el sentiment. 
Triomfa l'idea, sempre l'idea... fins 
al punt que el tenim com a creador 
del teatre d'idees. 

Son excepticisme augmentà i ad

quirí un relleu extraordinari quan 
s'exilà de la Noruega. D'allavors 
són les seves invectives poètiques 
contra les gents representatives de 
son pais i les sentides poesies glo-
sant sa simpatia per la causa de sos 
germans danesos en llur guerra 
contra la Prussià i sos atacs contra 
aqueixa ambiciosa potència, atacs 
que's renovaren quan la guerra 
franco-prussiana, des d'Alemanya 
estant. 

Aquestes poesies, respiren una 
pregona intensitat patriòtica i te
nen moments èpics, d'emoció pro-
fonda. Sols ell podia dir, quan son 
país abandonà a Dinamarca, des
prés de ses promeses i afalacs 
d'abans de la guerra : 

Sols eren paraules daurades, 
canviades en els jorns de festes, 
besos verinosos de Judes...? 

Altra modalitat de sa obra poè
tica la forma ses poesies satíriques, 
La sàtira i l'ironia rajen de sa plo
ma amb una mestria insuperable, 
feridora, a voltes tan crudel que 
sembla sentir un intens plaer en 
manejar aquesta arma que en ses 
mans fereix com una daga de dos 
talls. 

Entre les obres satíriques cal es
mentar l'epístola enviada «en aeròs
tat» a una dama sueca, escrita l'any 
setanta d'Alemanya estant. Tota la 
poesia respira un humorisme de 
gradacions diverses, des de la críti
ca històrico-filosòfica fins a la ironia 
sarcàstica contra la victòria prus-
siana sobre la França : 

Quin heroi personifica llur victòria?... 
Mes no. És el regiment, és l'esquadró, 
l'estat major alias els espies... 
aquesta gesta mai trobarà'l seu poeta 
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Per aquest detall es veu que no 
era partidari dels moderns procedi
ments de guerra. Ah, si hagués si
gut testimoni de la Gran Guerra... 

En «L'Assasinat d'Abraham Lin
coln» la seva ira fulmina contra les 
velles oligarquies d'Europa i'ls ul-
tratjes de les grans potències fets 
a petites nacions en nom de la ci
vilització; aquí és a l'Anglaterra a 
qui li toca el torn en ses fulmina-
cions. 

Al costat de tot això cal posar-hi 
sos poemes patriòtics, rublerts de 
sentiment, com en «Terje Vigen», 
emocionant episodi romàntic de la 
guerra anglo-noruega, meravellosa 
narració on s'hi troben versos 
d'una vigoria i una emotivitat cor
prenedores; heroica lluita i venjan
ça qu'acaba en sacrifici de l'humil 
mariner per a salvar de la fam a 
sa muller i sa filla contra'l bloqueig 
anglès. Terje Vigen està descrit de 
mà mestre i pot posar-se al costat 
dels protagonistes de sos drames. 
Llàstima que l'Ibsen no hagués se
guit cultivant aquesta mena de poe
sies. 

Ademés són dignes d'elogi ses 
poesies «Al Rei Oscar» i «Dol Na
cional», la primera escrita durant 
la malaltia i l'altra a la mort del 
rei Oscar. Ambdues són d'una ten
dresa i sinceritat emocionants, són 
cants dolcíssims a l'amat sobirà, 
són planys tendríssims de sa Pàtria 
al quedar-se orfa d'un pare tan ben

volgut. Aquestes poesies contras
ten amb les altres plenes d'atacs 
irats contra son país, i'ls dirigents 
de sa política. I es que abans de 
tot, éll era norueg, i Noruega la 
seva pàtria àdhuc quan n'estava 
lluny com ho demostra abastament 
en son formosísim poema «Per les 
festes del Milenari» (1872) que co
mença aixís: 
O Pàtria mía, qu'amb tan fonda copa 
dares-me a beure una beguda amarga, 
sana i confortant... 

O Pàtria mía, que'l bastó d'exili 
'm donares... 

...reb aquest llunyà saludo, reb-lo 
amb tot mon agraiment, amb tota 
ma gratitut per les hores doloroses 
que m'han purificat!... 

És una oda excelsa; un cant a les 
gestes heroiques de la Saga i de 
l'història de sa Pàtria, la grandesa 
de la qual voldria veure ressurgir 
altra volta. 

En conjunt, l'obra poètica de l'Ib
sen és notable i digna de tenir-se 
en compte, perquè representa una 
de les modalitats de l'autor dintre 
son obra total; però com ja havem 
dit al començament, malgrat la 
seva valor intrínseca, l'obra poèti
ca's troba quasi ofegada per la força 
aclaparadora de son obra dramàti
ca, qu'ompla tota una època, i l'in
fluència de la qual havem vist a 
totes les literatures i en algunes hi 
domina encara. 

JAUME S. VALLVÉ. 
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DEL CARNET CIUTADÀ 
PASSEIG MATINAL, EN DIUMENGE 

Garrik, el fidel llebrer de raça 
anglesa, està ajassat i esguarda de 
cua d'ull, els giravolts que fa la 
meva corbata al anusar-se. Quan 
veu després qu'em poso americana 
i capell, i engrapo el bastó, no pot 
dissimular un grinyol de content i 
es posa a brincar al meu entorn. 

—Quiet, Garrick, o sinó et quedes! 
Plantat a la porta de sortida, ore

lles dretes i bellugant la cua com 
un pèndol desballestat, espera fri
sós... 

Encenc una cigarreta i ell allar
gassa les dues potes davanteres 
per acabar de fer fonedissa la man
dra. Eixim. El matí es mostra pro
pici per a donar un tomb tot espe
rant l'hora prosaica en qu'el dinar 
es posat a taula. Les cames i el lle
brer m'acondueixen a les Rambles 
sense oposar-m'hi. Bella ruta la dels 
diumenges, en aquesta hora assole
llada de Febrer, sota el pali d'un 
cel blavós sense estridència, amb 
qualque flonjositat de núvols sense 
malícia. Bull de gernació la «via 
sacra», i la flaire de les múltiples 
violes, de les camèlies com borra-
llons de neu corgelada, dels clavells 
sangonents, dels penjois de mimosa 
suaus com la cabellera d'una verge 
rossa, fan l'ambient força agradí-
vol. 

Ara surt de l'església una varia
da col·lecció de dames i damisel·les, 
mantes d'elles habillades amb tot 
el refinament de l'elegància parisi
na; darrera seu surt també el se
guici dels jovincels «bien», els qui 

ja no saben si estrenye's encara 
més, el cinturó de la gabardina; 
passen les barcelonines menestrals, 
amb una innata distinció en els ges
tes, i el caminar graciós; passen 
els soldats de la darrera fornada, 
tibats i fatxendosos sota l'unifor
me, passa un bohemi amb la pipa 
negrosa, i una espurna de vanitat 
qu'es trasllueix darrera els cristalls 
de les ulleres; passen caminant d'es
ma, els homes anunciants, amb el 
cartell a coll, pendó de la seva po
bresa; passa aquell home esguerra -
det del carretó empès per tres gos
sos menuts; passa aquell altre, que 
recull sense entrebancar-vos les 
restes dels cigars; passen — bella 
nota de color—dues gitanes joves, 
brunes, gràcils; passa l'eterna pa
rella de còmics, amb més gana que 
contractes; passa la noia de les 
«bombes» de color, meravella pels 
ulls dels infants, i finalment — ¿per 
qué cansar-vos amb la descripció 
d'aquets personat jes que tots conei
xeu?— passa en mig d'una admira
ció férvida, despertant una curio
sitat sempre nova, la figura més 
venerable i gloriosa de casa nos
tra : passa En Guimerà... 

Oblideu, flors, l'agravi de les 
mans que us han dut a vendre, i 
escampeu per l'aire la vostra deli
cada essència, que bé prou s'ho 
mereix... 

Allunyeu per un instant la vos
tra tristesa, ocells engabiats de la 
Rambla, i refileu tot aquell bé-de-
Déu de corrandes que havíeu après 
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quan éreu lliures, que bé prou que 
n'és digne... Que de flaires, i de can-
túries, de polsim de sol i de rialles 
de donzella, en sigui feta una gar-
landa per a nimbar el front del 
poeta! 

* * 

La una i cinc minuts. No vull 
desconjuminar-me però, de l'artèria 
més viva de la ciutat, sense donar 
primerament una llambregada ge
neral. 

Vull convencé'm de que com 
sempre a Canaletes, segueixen co
mentant els futbolistes; de que als 
quioscs de diaris, són més nombro

sos els llegidors aprofitats; de que 
com cada diumenge, hi ha a la pa
rada del tramvia l'home rabassut, 
carregat de paquets, qu'es deses
pera veient que tots els «vintiuns» 
passen curulls... 

Cap a dinar s'és dit. Primer per-
xò; no't sembla Garrick, que com
plint els deures de tot bon barcelo
ní, entréssim a càn Riera, a comprar 
un tortell? 

El ca fidel, mou joiosament la cua, 
comprenent-me. Ell prou es recor
da d'altres vegades, en que poc o 
molt ha pogut participar-ne del 
modest extraordinari. 

URBS. 

A UNA CORTISANA 

Veneu, senyora, una cosa 
que és impossible comprar: 
la poesia d'amar 
devé en vos sensual prosa. 

Encara que sou formosa 
no podeu enamorar : 
si el cósfà de bon tastar, 
vostra ànima és viciosa. 

De l'amor, la flor divina 
que en l'estoig del cor germina, 
sols paròdia vil en feu 
quan—impia cortisana— 
doneu a la bèstia humana 
la gençor que us ve de Déu. 

OCTAVI SALTOR. 
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COR VELL QUE 
i 

Capvespre ja va. En Pere Vila, 
tot encenent la pipa, s'assentà al 
llindar de la porta de sa pagesia. 
I mentres amb feble mirada per
seguia les figures grotesques que 
dibuixava al fum, tornà altra volta 
al seu pensament el somni de la nit 
passada. Quin somni més dolç! Ell 
estava prop del riu quan de sobte 
sent rialles que ha reconegut des-
seguida. Eren de Fidèlia, d'aquella 
dona alegre i jove que com un imà 
havia atret son cor. Apareguent-li 
davant d'ell, a l'altra part del riu, 
li demana que la pugés a coll i la 
portés on ell estava. En Pere Vila 
era ja vell de setanta anys, i era 
cosa de premeditar, car seria una 
vergonya que per manca de força 
li caigués al mig del riu. Mes ella, 
al compendre aquest recel, va des
calçar-se i fent alguna ganyota de 
tant en tant al clavar-se-li els palets 
an els peus, passà, encara que len
tament, el riu. Fidèlia mirà fit a fit 
a Pere i tal volta al llegir en els 
seus ulls la predilecció que per ella 
sentia, arrencà un brot de farigola 
i deixant-hi un bes, li donà al ma
teix temps que desapareixia com 
un llamp. Aquí es despertà. I ara, 
al cap vespre jar, espera el retorn 
dels pagesos al poble. Neix un camí 
davant mateix de la pagesia i tots 
els que treballen per aquell encon-
torn hi passen; i entre ells, aquella 
dona que és estimada i no sab que 
ho siga. 

—Santa nit, Pere—anaven dient 
a mesura que passaven. Ell respo
nia content, alegre, amb una ale
gria que no havia conegut en sa 

VOL COR JOVE 
llarga existència. Semblava que 
tornés a aquells temps ja llunyans, 
quan l'amor trucà per primera vol
ta les portes de son cor, quan es
perava una moca jove com ell i 
passejant-se tots dos se sentien fe
liços. Poc temps després de les no
ces, ella fou una de les flors que la 
mort va escullir del jardí per a fer 
son pom diari. Des d'allavors mai 
havia mirat cap dona. Ara, al cap 
de sa vellesa, ha amagat aquell 
jurament i potser és degut a la 
semblança de les dues dones. Sem
bla ella mateixa. I al pensar això, 
apareix una parella. —Bona nit— 
digueren amablement. Ell amb prou 
feines contestà. La feble mirada 
dirigí vers la dona que lentament 
desapareixia. Perplex, portant-se 
les mans exteses a la cara com si 
veges una visió, mirà novament i 
aquella volta tampoc els ulls l'en
ganyaren. Era Fidèlia amb un 
home! Com extàtic, caigué assen
tat sobre el llindar de la porta. 
I la gelosa nit mentrestant s'anava 
engolint lentament aquella sombra 
on hi havia tota la seva felicitat. 

II 
La primera llum matinal s'alça 

magestuosament i escampa ses ra
diantes ales plenes de misteri per 
aquelles muntanyes quasi oblida
des, fent desaparèixer el mantell 
que la negra nit havia extés. Tot 
es veu de blau, d'un blau pur i 
transparent hermosíssim. Els galls 
es responen d'una masia a l'altra. 
Les caballeres dels pins es gronxen 
al pas de l'airet suau i fresc que 
baixa perfumat de les muntanyes. 
Les orenelles dibuixen rodones i 
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figures estrafalàries com si vol
guessin esqueixar l'espai per a 
deixar pas al primer raig de sol. 
Comença a sentir-se el rodeig dels 
carros. 

Mentrestant, En Pere Vila, que 
la primera llum l'havia trobat ja 
assentat en el llit, abatut d'aquella 
nit d'il·lusions tan llarga, tenia pre
ses algunes determinacions quel
com severes. Essent ell el més gran 
propietari d'aquella rodalia i tre
ballant el pare de sa estimada, in
clòs ella mateixa, en ses hisendes, 
exigiria complaure sos desitjós. 

Tant bon punt el majoral Frede
ric trucà a la porta de la cambra 
per a rebre ordres, En Pere, sabent 
la fidelitat del seu majoral, li con
fià aquella missió que trobà acer
tada. 

—Ves, doncs, i digues el Pau que 
vingui. 

Sumís i resignat, desaparegué 
Frederic. 

I allavors, l'enamorat, argumen
tà una conversació temptadora, en 
quina faria lluïr la seva riquesa; 
aixfs seria més fàcil triomfar. La 
lluentor de l'or tenyiria de negre 
els seus cabells totalment blancs i 
aplanaria les arrugues de son ros
tre. 

Eren prop les nou. En Vila esta
va en un hort davant mateix de la 
pagesia cullint el fruit d'una ma-
gestuosa figuera que ell plantà feia 
bastants anys, que conservava com 
l'avar son tresor. En Pau arribà i 
atançant-se digué: 

—Bon jorn tinguem, Pere. En 
Frederic ha dit que voleu parlar-
me. Ja direu en qué puc servir-
vos. 

Sa mirada, cada volta més feble, 
cercà la persona i contestà: 

—Bon jorn, Pau. Sí, vull parlar-te. 
I fregant-se les mans, afegí: 
—Ja deus haver entrat a la mitja 

centúria. 
—Cofoi; ja fa nou anys, Pere. 
—Aixís, doncs, comences a ésser 

vell i no tens cap probalitat de tro
bar repòs. 

—Qué voleu fer-hi? Es veu que 
la aixada, ma companya insepara-
rable, no vol deixar-me. 

—Perquè tú no voldràs. 
— Cofoi! Sabeu algun medi? 
—Sí; per això t'he cridat... Veu

ràs, Pau; dirigeix els ulls per allà 
on vulguis i totes les terres que 
vegis, com tú ja sabs, és patrimoni 
meu; doncs poden ésser per casa 
teva. 

—Però... parleu; parleu, Pere— 
demanà com si es despertés d'un 
somni. 

—Jo soc vell, és cert. Em trovo 
tan sol an aquesta pagesia tan gran! 
Per altra part quasi no hi veig... 
I, ja veuràs, he pensat d'emmaridar 
amb Fidèlia. 

—Ma filla! Però és promesa amb 
el noi Xabec. 

—És pobre. Res pots esperar 
d'ell. 

El pare de Fidèlia pensà breus 
moments com si busqués en els re-
cons de son cap la resolució d'aquell 
problema i trobant-la, tal volta al 
mirar en el seu pervindre, contestà 
resolt: 

—Sí, Pere; obligaré a que sigui 
vostra muller. 

I després d'encaixar, desapare
gué depressa, com si vingués de 
triomfar d'una gran empresa. 
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III 

El temps ha anat capdellant dies 
fins a fer setmanes i mesos. 

En la pagesia s'hi veu endagant 
l'hermosa Fidèlia, ja enmaridada 
amb En Pere. Aquest sentat a l'hort 
permaneix immòbil, dessota de la 
figuera. És cego. La ciència va es-
trellar-se. Era ja tan vell que tot 
auxili fou impotent. En Pau, el pare 
de Fidélia, dirigia, encara que no 
gaire bé, les hisendes. Ara viu en 
la mateixa pagesia. Des de que va 
saber que el Xabec anava a veure 
d'amagat a Fidèlia, i que les des-
enfeinades anomenaven l'antic pro
mès, aimant de Fidèlia, es decidí 
hostatjar-se a la pagesia per a po
sar fi a aquell escarni. Ella no en 
té cap culpa. ]a va dir que havia 
entregat tot l'amor a n'el Xabec i 
ja no n'hi quedava gens per cap 
altre home. Feu present, també, 
que degut a les amenaces, accepta-

- ria ésser muller del Pere però ella, 
la Fidèlia, seria fins que la mort se 
l'emportés, d'En Xabec, de l'home 
únic que estimava. 1 que una volta 
casada amb l'home vell i dèspota, 
portaria sempre en el pensament 
l'imatge del seu promès com com
pany inseparable del seu destí. Res 
hi valgué. Totes les súpliques s'es-
trellaven contra la mirada esferei-
dora del seu pare. I ara el jaio Vila, 
caigut en el clot del penediment, es 
troba més sol que mai. És que fins 
ara no se n'ha donat compte de que 
amor vol dir joventut; i a ell, la 
joventut, fa temps que li va marxar 
crudelment. 

La xerradissa dels desenfeinats 
també ha punxat les orelles del po-
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bre vell. Han assegurat veure a 
tots dos passejant voreres del riu. 
Ell anant-se'n sol dins de sa cam
bra, cridà a sa muller. Ja davant 
seu, omplí son pit de força i amb 
veu tremola digué a la dona que 
mai havia conseguit li fes un petó: 

—Fidèlia, ja està fet. No traeixis. 
Dona'm una bona vellesa. 

—Demanes pietat ara, en aquests 
moments, i precisament an aquella 
mateixa dona que al veure fuete
jats els seus somnis d'amor va de-
manar-te'n fa temps, contestant ne
gativament? Vàreig previndre que 
estimava bojament a un altre home. 
Res vàreig obtenir de tú. Ara vols 
obtenir de mi? Vols amor? Si per a 
tú no me'n queda! Bé prou vaig 
avisar-te. 

Una font de desenganys caigue
ren en el cor d'en Pere, com plom 
fos. Tenia raó Fidèlia. No passa 
res que ho hagués previngut. D'una. 
parella alegre d'ocells, son desig 
estèril n'havia engabiat un. Ella no 
és com qualsevol de ses hisendes 
que en fa lo que vol. 

Plovisqueja. En Pau, des de les 
golfes, cridant, anuncia una tem
pesta. Avancen depressa bromes 
d'aspecte com si haguessin recullit 
totes les maldats de la terra. El tró 
desafiava el paisatge; el llum ser
pentejava enjogassat. I plovia, cada 
volta més, desapareixent la poca 
claror d'aquell capvespre estival. 
Mentrestant el Pere, havent nascut 
an aquella pagesia, de sobres ca
minava d'esma. Amb un feix de 
corda dessota el braç sortí, plovent 
i tot, per la porta del corral. 

La tempesta és terrible. Els 
llamps zitzaguegen per l'espai i els 



trons donen la sensació del soroll 
d'una batalla. 

En Pau, sa muller i Fidèlia, es
taven quietament asseguts a la llar. 

—I En Pere, on és?—preguntaren 
els dos vells. 

—Potser a sa cambra—contestà 
Fidèlia. 

En Pau anà a trobar-lo, mes fou 
en và; no hi era. El cridà per l'es
cala sense cap resultat. On deuria 
ésser? Recelaren ensems tots tres. 
Fidèlia sortí i vegé, entre la penom
bra de la nit, la porta del corral 
oberta. Pressentí allavors, quelcom 
d'esgarrifós i desafiant el temps 
s'endinsà entre la fosquetat. Mo
ments després, en mig del soroll 

del tró i de la pluja, s'oí un xiscle 
llarg, profond. En Pau obrí la por
ta i Fidèlia entrà corrent i caigué 
als peus dels seus pares, horrorit-
zada, amb el rostre esblanqueït. 

—Qué hi ha? Qué passa? Cofoi! 
Fidèlia extengué una mà sobre 

la cara i senyalant amb l'altra la 
figuera, cridà baix, baixet, com 
faltant-li forces: 

—Allà, allà. 
Els pares dirigiren la mirada 

vers el lloc senyalat i an aquell 
instant la claror argentada d'un 
llamp deixà veure a En Pere Vila 
penjat a la figuera, amb el rostre 
estrafet d'una terrible ganyota! 

JOSEP BUSQUETS TENAS. 

NIT CLARA 

Palpiten els estels en la nit clara. 
La lluna i els estels dormen al riu; 
llisca una vela sola que l'empara 
el buf de l'aire en la corrent del riu. 

Que és bella aquesta nit tan argentada! 
I la vela restava en solitud... 
Tota sola, perduda en l'estelada 
cel enllà m'ha semblat que navegava 
i el desig de la nit se la emportava 
per l'infinit omplert de quietud. 

J. M.a ROVIRA ARTIGAS. 
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EL POETA QUAN PASSA 

Amb el llaüt a l'esquena, 
resoltament avençant, 
lliure el cor de tota pena 
i a flor de llavi la ofrena, 
passa el trovaire galant. 
Te per cada dona hermosa 
que enrióla el séu camí, 
una paraula festosa 
de son ànima joiosa 
qui, no es cansa de glati. 
Al segur pas del cantaire 
emmudeixen els ocells, 
volant, gentils sempre, enlaire: 
mentre ens enardeix la flaire 
dels més encesos clavells. 
Com l'herald de les centúries 
remembra tot el passat; 
retrunyint per les boscúries 
les seves dolces cantúries 
de progrés i llibertat. 
És la veu de la consciència 
removent l'abim profon, 
sense arribà a la estridència 
fogosa de vehemència 
transformadora del món. 
És la fè que encar perdura, 
avivant-ne llurs sentors; 
és el goig, és la ventura 
de la vida, quan fretura 
diàfana de resplandors. 
Per la multitud que passa, 
son verb, engendra el calor, 
i vigoritza a la raça 
que, absorta vivia, lassa, 
allunyada del fervor. 
És la nota que impressiona 
empesa pel bon sentit; 
l'àngel és qui, a nostra espona, 
quan la mare ens acarona, 
ens vetlla el somni infinit. 
Apòstol de la nova era 

dibuixada en el cel blau, 
des la seva llum primera, 
per la plebs que ardida espera 
l'august iris de la pau. 
De la Pàtria, la grandesa, 
vessant amor l'ésser séu, 
la glosa amb tanta bravesa 
que, ha arribat, per la justesa, 
a ser pel poble, un nou déu. 
Com guarda del temps vigila 
la serra i la fèrtil vall; 
portant a la rienta vila 
la serenitat tranquila 
del no interromput treball. 
La nostra gent pescadora 
enamorada de l'art 
de la seva veu sonora, 
als primers raigs de l'aurora 
l'admira, cantant la mar. 
A l'odoranta masia 
on el tímid camperol 
escoltant-lo s'extasia, 
és un llibre de poesia 
obert, pel nostre consol. 
La seva rima vibranta 
oferint gràcia i unció, 
és l'himne que ens ageganta 
per a assolir l'obra santa 
de la humanal redempció. 
Tantost el sol crespuleja 
que, despenja el seu llaüt, 
el que afanyós bordaneja, 
i la glossa que hi punteja 
és un cant de fortitut. 
¡Alegroi sempre camina 
vers l'ideal, sens desmai, 
quan la seva faç divina 
amb el séu estre ¡Ilumina, 
de cap a cap, l'ample espai! 

SALVADOR BORRUT I SOLER. 
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NOTA BALBA 
Com per art d'encantament 
s'ha fos la neu arraulida 
en el reco més absent, 
en la ubaga més humida, 
ses boles qui 'Is jovençans 
carrers enllà fabricaren 
amb coïssor a les mans 
i una gota al front, ¿ón paren? 
L'apaibac d'aquell atret, 
una plugeta del diable, 
els reülls de sol-solet 
filtrant la boira execrable, 
han guarit del seu dolor 
a la terra fredolica: 

TAR 
Cau la pluja fina i trista, i bufa 

el vent melangiós arrebassant les 
fulles brunes que mig-vesteixen 
els branquillons ja secs dels arbres. 
I la ciutat xopa i encatifada del 
fullam caigut, roman tothora en
dormiscada, encomanant-se de la 
tristesa autumnal; i és fosca, man
cada del solell groguenc, i sense 
l'escalfor resplendent dels raigs 
solars, és freda. El cel de plom pesa 
damunt les gents, que reté darrera 
els vidres maleint la maltempsada, 
qu'els priva el quotidiani passeig; 
sols allà es plau la damiselia ro
màntica, devorant a la grisenca 
llum les planes d'una novel·la de 
moda; sols de temps en temps, alça 
la testa, guaitant els vianants for
çosos, que trepitjen amb recança la 
terra molla, sota l'incòmode parai
gua, fitant el cel seguidament i sor
tejant els bassals d'aigua fangosa 
per no banyar-hi els peus. 

* • * 

Com la verdor en les fulles i la 
gemor en les plantes, ha fugit l'ale
gria entre els homes, en dies clàs-
sicament autumnals. No's veuen 
taral·lejant la cançó de moda, fent 
a pleret, via al treball; ni les colles 
que xerrotegen caminant depressa. 

¿ón deu ser tanta blancor 
que ha fugit de mica en mica? 

— No obris els ulls per mirar, 
ni alcis l'ànima contenta 

. sota 'l dolor del nevar 
damunt la terra esquitllenta. 
La bonança se n'ha endut 
aquella il·lusió agre-dolça; 
tras ella ha comparegut 
la antipatia en la molça. 

J. COSTA I POMES. 

DOR 
S'ha perdut la poncella esplendo
rosa de la joia, que floreix amb el 
sol i s'esflora amb la pluja. Avui la 
gent camina ni amb pressa ni amb 
calma, com qui compleix el deure 
ni amb entusiasme ni recança. Més 
n'hi ha també que conserven sem
pre la flor de la joia, malgrat el ca
prici nuvolós de la Natura; són les 
parelletes que sota el paraigua 
comú trenen i destrenen incessant
ment llur idil·li sadollat de benau
rança; són el jove dependent i l'ai
rosa modisteta, que s'encaminen al 
treball, tot gaudint de l'amor, flaire 
la més esquisida de la joventut. 

I jo trobo, que poques visions 
com aqueixa poden haver-hi de tan 
enciseres; no hi ha res que tan jus
tament personifiqui la felicitat da
munt la terra, qu'aquesta parella 
modesta on s'agermanen el treball 
i l'amor; espectacle aconçolador, i 
més el trobar-lo en mig de la ciutat 
humida i atrafegada, en que tot 
vianant va capcot sota el pès, 
potser, de qualque preocupació, 
creuant-se amb les parelles que, 
lliures de tota, es plauen amb la 
pluja petita, poguent finir la sublim 
delectança de trenar l'idil·li amorós 
de cada dia sota el comú paraigua. 

S. ALZINA I BOFILL. 
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L L E T R E S ESTRANGERES 
AUGUSTE LACAUSSADE 

N'Auguste Lacaussade fóu nat a la Illa de Borbon el 17 de Febrer de 1817. 
Quan tingué deu anys es traslladà a França, cursant els seus estudis a Nantes, i re

tornant a son país en 1834. 
Primerament fóu advocat i estudià, després, medicina, però sentint-se amb poca 

vocació per a prosseguir, es dedicà exclusivament a la literatura, publicant els seus 
primers versos en la Revue de Paris. 

Després de tres anys de residència a la Illa de Borbon passà a la capital de França 
i fóu secretari de Sainte Beuve, càrrec que desempenyà també en altres ocasions. Fóu, 
demés, bibliotecari del Palau de Luxemburg i del Senat; Director de La Concorde, de 
Vauves, i de Revue Europeenne, i redactor de la Tribune des Peuples, Moniteur i 
Revne Contetnporaine. 

El primer recull poètic que publicà, intitulat Les Salaziennes, va aparèixer en 1839 
i el dedicà a Víctor Hugo. En 1812 donà una traducció de les Obres completes de Ossian, 
i en 1861 publicà Les Epaves, essent distingits ambdós treballs per l'Acadèmia francesa. 

En 1871 aparegué Cri de Guerre; en 1876 Poesies que conté entre altres composicions, 
ses Poemes et Paysages, i, finalment, en 1895, donà a l'estampa Un tnoraliste contem-
porain. 

Morí a París el 29 de Juliol de 1897, o sigui després d'acomplerts els 80 anys. 
La poesia d'En Lacaussade té un deix malincònic, i està saturada de l'inevitable in-

fluença del romanticisme del seu temps, com ho demostra la composició que, traduïda, 
oferim avui als nostres llegidors. 

DESVARI 
Diga'm estel fugaç, el d'ales lluminoses, 
ton vol misteriós, a qui empaita en l'atzur...? 
¿On té mena ta cursa? ¿Són tes fites confoses? 
¿En qualque indret dels cels no trobaràs atur...? 

Diga'm lluna entristida, pàliida caminant 
que passes per la via de llum del firmament 
envers els seus deserts. ¿És fosc o bé és brillant 
el fons en el que cerques el teu repòs, fervent? 

Diga'm vent fadigat, que vas a la ventura 
cóm un desheredat sens casa ni descans...: 
¿Hi haurà un llit per a tú al cor de la Natura 
0 als arbres tens un niu, o vols l'ona amb sos cants? 

Diga'm mar turmentada, de bramular salvatge 
qu'et queixes quan és nit, i et planys quan brilla'l sol. 
¿Enllà de l'horitzó serves alguna platja 
on trovessis la calma i l'enyorat conçol...? 

1 tú, cor inquiet, més agitat que l'ona, 
més que l'aire errabond, que un «res» et fà exclamar : 
¿En'quest o en l'altre món no hi ha un lloc d'ombra bona 
on poguessis, cor meu, dormir-te i oblidar...? 

RAMON ROSELLÓ, trad. 
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RAMON SURINACH BAELL 

Aquest mes passat, ha mort el no-
tabilíssim autor, pare d'EnSuriñach 
i Senties. En certàmens celiebrats 
a Montevideu, Havana, Niça, Bar
celona, Manlleu, Tarragona, Sant 
Andreu, Sarrià, i altres llocs, havia 
conquerit aquella popularitat que 
fa que quan hom es troba a casa, 
sols en anomenar una poesia o pro
sa determinada, fa aparèixer al 
pensament dels que el volten l'imat
ge de l'autor. I és que aquell amor 
que en Suriñach i Baell portava a 
les lletres pàtries, havia pogut fer 
que s'encomanés als que el conei
xien, i, d'aquesta faisó, havia por
tat molts adeptes a les causes de 
nostres reivindicacions. 

Jugada Suprema, comèdia sueca 
en 3 actes d'E. Driding, traducció 
catalana d'En Capdevila i Varberg. 

Certament plausible és l'haver 
portat a l'escena catalana una co
mèdia sueca; llevat de les produc
cions d'Ibsen i Meeterlink, gairebé 
rés no coneixíem d'aquelles litera
tures dramàtiques septentrionals 
que, a jutjar per l'obra qu'ens ocu
pa, són ben dignes d'ésser conegu
des i considerades. Car Jugada Su
prema a més d'ésser una comèdia 
molt ben construïda i de diàleg fluid 
i gens forçat, els tipus que s'hi di
buixen són ben humans. Potser en 
ells no juga gaire l'emoció com deu
ria, i per això no desperta en el pú
blic la sensació que deu causar-li 
l'intensitat dramàtica de l'assump-
te que s'hi desenrotlla, mes cal 
no oblidar que l'acció no passa 
aquí, entre persones semblants a 
nosaltres, sinó en els països nor-

Nasqué, en Suriñach i Baell, a 
Barcelona per l'Agost de 1853. Ha
via cultivat diversos genres i en 
mantes revistes hi aportaba el fruit 
del seu enginy. Al teatre havia do
nat quiscunes obretes remarcables, 
«Tutti contenti» (1887), «Boira i Sol» 
(1904), «Cor d'Angel» (1906) i «El 
coixet de Cura de moro» (1907). 
Contes, faules i narracions diver
ses contenen el seu volum «De cada 
color». I mai havia tingut un no 
pels que, imposant-se el sacrifici 
de publicar una revista, cercaven 
l'apoi del que fou bon escriptor, 
model de cavallers, i patriota in
signe, En Ramon Suriñach i Baell. 

denys de temperament i sensibilitat 
molt diferents dels nostres. 

Malgrat aqueixes qualitats qu' hom 
reconeix en la comèdia (?) de que 
tractem, no revela pas en el seu 
autor un dramaturg de volada, car, 
a més de l'inversemblança de l'ar
gument, es basa tota la trama en 
una f alsetat que dóna a l'obra l'enig
ma i l'aire de misteri que l'envolta 
i certament no és pas recomanable 
aquest mitjà per a retenir l'interès 
del públic. Així mateix la solució 
és massa sobtada, desfent-se i acla
rint-se en un moment tot l'embolic 
congriat en el restant de la comèdia. 

No obstant i això, creiem que 
Driding pot i deu fer obres de més 
consistència que ja desitjaríem co
nèixer per a poguer, d'una manera 
més justa, jutjar quelcom de la li
teratura dramàtica sueca ben poc 
coneguda de nosaltres. 

— 
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Mister Picwick. Arranjament de 
la famosa novel·la de Dickensi 

traduït per S. Montero. 
De la mà d'En Montero, ha pas

sat pel nostre escenari el famós 
heroi de Dickens. Mes si hom el 
conegués tan sols per l'obra suara 
presentada a Romea no'n tindria 
sinó un concepte molt migrat. I és 
llògic com hom no's pot pas fer 
càrrec d'una novel·la llegint-ne 
solament uns pocs capítols, com 
tampoc es coneix cabalment el ca
ràcter d'un home amb uns quants 
actes triats a l'atzar d'entre els de 
la seva vida. I ço és el que succeeix 
amb Mister Picwick, tal com es 
presenta en l'arranjament dels au
tors. Al caure per darrera vegada 
el teló hom no sab si el tal Mister 
és un foll o un taujà perseguit per 
la fatalitat encarnada en la seva 
ma jornada, donant la sensació de 
quelcom incomplert. 

Creiem, en resum, que la cèle
bre novel·la de Dickens no és pas 
escenificable; una novel·la (a no 
ésser en condicions molt especials) 
no pot pas encabir-se en un escenari 
on tot ha de veure's. 

La traducció, deguda al notable 
actor Sr. Montero, acurada com 
també la interpretació. 

La fal·lera de l'amor, comèdia 
de N'Ignasi Iglesias. 

D'argument naturalíssim, des
plegat amb tota sencillesa, aquesta 
nova producció de l'eminent autor 
de Els vells inspira del primer mo
ment profunda simpatia. I aquesta 
simpatia neix principalment de la 
primera de les qualitats que hem 
esmentat : la naturalitat. 

En la majoria de les obres s'hi 
reflecta un moment que pot tenir 
realitat en la vida, però que no ha 
succeït ni és fàcil que succeeixi, 
per l'eixam de circumstàncies que 
s'hi requereixen, difícil de trobar 
aplegades en la realitat. En la no-
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vella producció de l'Iglesias ocorre 
tot lo contrari : el seu moment és 
ara i sempre i els personatges que 
hi viuen són típicament barcelonins 
que, forçosament han d'inspirar tot 
seguit simpatia a un públic conei
xedor de Barcelona i els seus con
torns. 

L'acció va lliscant suaument com 
la vida de la majoria de les perso
nes. No s'hi planteja cap problema; 
és sols un incident que's desenrot
lla i termina bellament. El bocí 
d'existència que s'hi plasma és 
aquella tranquila i feliçment mo
nòtona dels nostres menestrals. 

Comèdia suau en que l'Iglesias 
hi reposa després dels seus bells 
drames, com les aigües d'un riu 
s'escorren per la plana venint de 
saltar en formoses cascates. 

L'apuntador. Comèdia en un acte, 
d'E. Sutro, traducció d'En Carner. 

Malgrat ésser d'argument exò
tic obtingué aquesta comedieta un 
bell èxit; i l'obtingué per la seva 
indiscutible vàlua, que demostra 
en el seu autor un perfecte conei
xement de la tècnica teatral i una 
excel·lent facilitat per al diàlec. 

Oi més, dóna peu als artistes que 
l'interpreten a lluïr-se de bó de bó. 
Aixís ho feren l'Emília Baró, En 
Giménez i En Montero que la re
presentaren a Romea. Els dos pri
mers realitzaren una tasca, admi
rable. 

Tardania. Comèdia en tres actes, 
d'En J. Pous i Pagès. 

Si no fós ja reconegut, a En Pous 
i Pagès, amb Tardania se l'hauria 
de considerar com un dels primers 
dramaturgs catalans. S'ha emès ja 
aquest concepte : hom el repeteix 
per just. 

Intensitat dramàtica amb finís-
sims retocs còmics, diàlec per de
més elegant i subtil, llenguatge 
exquisit i natural, totes, en fí, de 



les qualitats de les seves produc
cions anteriors més celebrades es 
troben aplegades, sinó excel·lides 
en aqueixa darrerament estrenada. 

A més d'aqueixes qualitats que 
deixem apuntades, és precís fer 
esment de la pintura de personat
ges que estimem immillorable. El 
tipus de «Laura», la dona romàn
tica i somniadora, és perfet, com 
també el «Dr. Ferrater», l'home 
disposat a sacrificar-ho tot fins la 
vida per la felicitat d'aquella a qui 
adora; «D.a Clotilde», heroica tam
bé que per la ditxa de la seva filla 
colga en el seu cor l'amor decebut 
i «En Pompeu Elies» el calavera 
empedernit d'enamorat constant i 
rebutjat, són tipus tots pintats de 

LLIB 
« La collita en la boira > 
poemes de Marià Manent 

Si haguéssim nosaltres de definir aquest 
poeta jovençà nostre, diríem que és un 
atmetller florit encimbrejant la mig diada 
clara. I aquest llibre seu suara aparegut 
és una altra branca plena de floretes de la 
joia, fins en les elegies quins pètals sem
blen mustigats quan tant sols tenen una 
mica de decantament. Hi ha una cadència 
en els poemes d'en Manent que els fa bo
nics, aristocràtics; a voltes ens sembla que 
juga amb les coses, tal com En López-Picó: 

Mira el dolç abet com plora 
i l'alba fina amb el plomall d'argent. 

A voltes té la gosadia d'en Guerau de 
Liost en agermanar lo més prosaic amb 
la poesia 

i trenca els raigs de sol com si fós sucre-candi. 

NÓTU 
La casa Altés ha obsequiat, com cada 

any, als seus clients i amics, amb un Al
manac de la Poesia, on hi ha una engruna 
de mants dels llibres que han aparegut 
últimament. 

mà mestra, no desdibuixats en cap 
indret de l'obra. 

* 
* * 

Arribàrem a creure que En Pous 
i Pagès havia emprés ja la devalla-
da en la seva vida literària, però 
aquest judici, fonamentat en la 
desencertada comèdia anterior a 
la que'ns ocupa, hem de rectificar-
lo a gratcient davant la valor in
discutible de Tardania. 

Lluny d'ésser una inferioritat vé 
a ésser una superació i fins com un 
compendi de les anteriors produc
cions que l'exquisida ploma d'En 
Pous i Pagès ha donat a la nostra 
escena. 

Fou molt ben interpretada i pre
sentada. A. B. 

RES 
Mes enllà el trobem rublert del roman

ticisme francés 

Vora el plor d'un estel hi ha el perfum d'una rosa. 

però, sempre auriolat d'una finor que el fa 
únic en nostre literatura, i això que és 
molt jove i molt humil. 

Aquest Marià Manent, (ametller florit) 
domina els horitzons i en sent la grandio
sitat. Ovira «els pins i vinyes i núvols de 
mel» i n'està content de tanta simetria i 
meravella. En els seus cants, devotíssim 
com és, sembla que remercia el Creador 
que ha posat davant els seus ulls la plas
mació de la bellesa. Si en Maragall no ha
gués dit «Siam la mort una major naixen
ça» ho hauria dit en Manent. I quin altre 
elogi pot fer-se d'un poeta jove, que dir-li 
que no fà com tants i tants que canten el 
dolor quan ni tant sols n'han assaborit un 
tast? M. S. A 

L L E S 
Plau-nos la revista Cataluña, editada 

per «El Comité d'Acció Catalana» de San
tiago de Xile, revista escrita en castellà 
per a propagar en aquella terra els ideals 
i les valors de la nostra Catalunya. 

4 
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En la populosa barriada de Sans, s'ha 
fundat l'Orfeó Renaixement, compost per 
elements validosíssims, sots la direcció del 
llorejat mestre Llorens Carbonell. Salu
dem a la nova entitat, desitjant-li ensems 
llargs anys de vida. 

Per la sabor intensa de catalanitat qu'hi 
sentírem i que'ns dol no trobar en gaires 
actes consemblants, volem donar l'aplau
diment nostre a l'acte cel·lebrat en el Ca
sal Popular, de Rubí, en homenatge als 
Germans Maristes qui tingueren escoles 
en el desaparegut col·legi de Sant Pere, 
d'aquella vila. 

«Hores d'amor i de tristesa», l'elogiada 
comèdia de Adrià Gual, ha sigut portada 
a l'escenari castellà amb merescut èxit. 

«Jacobe», l'hermosíssima novel·la d'en 
Joaquim Ruyra, serà escenificada per un 
comediògraf català. És d'esperar que, de
gut la vàlua de l'adaptador, que vol per-
manèixer incògnit, la comèdia serà la 
pubilla, amb les mateixes faccions, de la 
novel·la. 

Un notable escriptor nostre prepara 
l'edició completa de les obres catalanes 
del malaguanyat Miquel dels Sants Oliver. 

Voldríem que els nostres llibreters lle
gissin un poc els volums abans de posar-
los a la venda, i aixís no veuriem en els 
aparadors el fruit d'una infantibilitat pe-

LUMIÈRE 
160, Avenue d'Amérique. — Anvers 2.° 

any n.° 6. — Gener 1921. 
L'honrades literària i l'alt exemple de 

bon gust i selecció en els seus treballs d'a
questa Revista, com ho demostra la tra
ducció d'un vers de Leonello Fiume i un 
inèdit de L. Charles-Baudouin, és quelcom 
que desitjaríem també nosaltres en les 
nostres publicacions catalanes. 

Cal consignar, oi més, com un intercan
vi d'idees i d'amistances, el que apareguin 
en aquesta Revista i traduïts al francés 
poemes de poetes catalans, que no deixa 
de ser una tasca profitosa i eficaç per la 
nostra literatura. 

tulant o la gosadia d'un pintor de ninots 
amb blau de cuina. 

Pels furs de la llibertat de cultura, ens 
cal blasmar la resolució, regressiva en les 
rutes del progrés, del claustre docent de 
Cambridge, en bandejar la dona, de les 
aules universitàries. 

La continuitat que demanàvem en la 
publicació de «Minerva», col·lecció popu
lar dels coneixements indispensables, ha 
estat suara represa amb l'aparició del fas
cicle XXXIVrt., en el qual, l'esperit dili
gentment recercador d'En Ferran Solde
vila, aplegà amb pulcritud i mètode admi
rables, la narració sucinta dels cabdals 
esdeveniments polítics en l'història de la 
Humanitat. 

Cal esmentar la conferència que en l'ín
tim salonet de «Garba» de Sabadell ha do
nat el bon prosista Prudenci Bertrana. 

Desitjaríem que D'ací d'allà l'excel·lent 
magazine mensual, no perdés la serietat 
graciosa que el caracteritzava, publicant 
aquella secció de «Les nostres dames» que 
el f à semblant a Blanco y Negro o al Mun
do Gráfico... 

Recollim en aquestes planes, el propòsit 
d'un dels nostres artífexs en el conreu de 
les Arts del Llibre, de donar a l'estampa, 
en llengua originària i reproduint-ne el 
text dels exemplars primitius existents a 
la Biblioteca de la Universitat d'Oxford, 
una edició bibliòfila de «Hamlet», de la 
qual en fora feta ofrena a la família reial 
d'Anglaterra. 

El text d'aquesta Edició, ha estat sotir.es a 
la prèvia censura de l'autoritat governativa. 

PROA 
Gener 1921. - N . e 9 . 
Remarquem la forta catalanitat i l'avant

guardisme d'aquesta novella Revista, qui 
ens fa pensar en una nova literatura ple
na de sinceritat poètica. Això vol dir que 
no és una Revista més ni una de tantes 
Revistes. Ella dú un ideal de renovació, 
que encara que mantes voltes l'estrafer 
massa la forma i la pura emoció del vers 
devenen aquests sense un sòlid fonament, 
no deixa emperò de tenir quelcom que la 
fa més interessant i cautiva seguit l'espe
rit culte del lector aimant de tota renova
ció sana per la nostra literatura.—R. 
Iuip. Social: Santa Madrona,21: Vilanova i Geltrú 
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