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TON licet omnibus adire Corinthum, ha dit el poeta. No pot pas tothom
anar a Corinti.

Veus aquí perquè los filles de Corinti, encar que siguin molt belles cos
-ten molt cares. El marxant enriquit en paísos llunyants, el soldat qui feu

bon botí a la guerra d' Asia, el guanyador dels Jocs am la corona y les
oferenes dels seus conciutadants, els estrangers vinguts de terres fabuloses
on 1' or y les pedres precioses abunden, son els únics que gosen venir en la
ciutat dels plaers, car solsament ells poden pagarlos. A vegades, un jovin-
cel que sols porta la seva joventut y '1 seu amor, s' hi divertex comr si
fos un ric estranger: més axó depent d' un capritxo. Y un capritxo es ben
aviat passat, sobre tot en aquesta terra on 1' Amor res hi te que veure.

Aquí 1' amor no es pas el terme sinó el medi. S' estima de la matexa
manera que 's trevalla, que 's negocia, que 's guerreja. S' estima, no per
passió, sinó per ofici. La voluptat es una mercadería, el plaer un producte,
y 'ls deliris trampes. Y 1' hetayra es qui prepara aquestes trampes, cambia
els productes y suministra les mercaderíes. Fora d' axó no li demaneu res
més. Sería lo matex que demanar de franc una bona mesura d' oli al gras
marxant que passa pel port derrera una corrua de rucs carregats de bots
plens. Mesura per mesura. Ensenya la bossa y se 't servirá. Si vas am les
mans buydes, amagat la cara, passa sense mirar les noyes guapes, agafa la
primera galera que trobis y vesten. Si no 's tenen diners, val molt més un
país sense cortisanes no pas un que n' hi hagin. Val molt Inés menjar una
seba sense sal en un estable, que ballar de fam a les portas d' un palau ont
els convidats alegres celebren una orgía.

Y no cridis pas, no t' indignis, no fassis de moralista. Perquè? De que 't
servirá inflar les galtes, arrugar el front, estossegar com un retòric al final
d' un discurs? Les teves paraules no cambiarán pas les coses.

Y adeinés, reflexiona una mica. Que no tenen raó aquestes noyes? Pen-
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sa qu' elles s' han gastat la joventut, s' han trossejat el cor, s' han malmés
anticipadament la vida, per apendre aquest ofici. Pensa qu' elles el cone-
xen be el seu ofici, y juguen amb els plaers com un sofista am les paraules.
Vols dones qu' hagin trevallat sense profit? Y si tu pagues al filosof que
t' ensenya la saviesa, al corifeu que t ensenya la música, al orador que
t' ensenya 1' elogiiencia, perquè no has de pagar a la cortisana que t' ense-
nya 1' idioma, la música, y la filosofia del amor?

Pensa també que per fer aquest ofici, manca una botiga, o mellor dit
una casa de marbre, tapissos, estàtues, vasos d'arE m, un palau ric y luxós:
pensa que aquest luxe no 's troba pas sota una fulla d' acanthe, y contes-
tem finalment qui ho ha de pagar ai no ets tú o '1 teu germà.

Té, mira aquell palau, allà prop del port, al acabament d' aquest pas
-seig d' oliveres y contempla a la multitut barrejada, joyosa, enriolada,

sota els primers pòrtics, escoltant els cants de festa del interior. Entra en
aquets Camps Elysis amb un dels privilegiats que hi son admesos y veurs
la gran cantitat de riqueses sens nom que contenen. Es la casa de la famo-
sa Lais, la més hermosa de les hetayres de Corinti.

Les parets son de marbre de Paros, de granet finíssim dorat pel sol. Les
columnates de porfiri roig, de malaquita verda, s' obren en forma de llar-
gues fulles on la pedra sembla viure y prompte a florir. Els frisos volten la
casa seguint tots els replecs de 1' arquitectura segons les teories ecuestres
de Fidias, barrejades am profesons amoroses de Pratxiteles. A terra es en-
rajolat de petits mosáics de mil matisos, ont els misteris d' Afrodita se
barrejen am figures entrellassades de manera que no 's pot pas caminar
sens trepitjar una dolcíssima imatge de la més ardenta voluptat. Sembla
que tots aquets himnes de forma y color vos pessigollegin les plantes dels
peus per portarvos al cor cremor de deliris.

En els pòrtics hi ha esclaves de diverses belleses servint als comvidats
plats escullerts y vins esquisits. Negree vestits am draperíes roges, balan-
cejen demont del seu cap de cabells arrissats, al ritme candenciós dels seus
passos, grans cistelles curulles de raims africans. Scynthes, de pellatje
blanc y cabellera blonda, porten singlans de Tracia dintre de grosses pla-
tes fumejantes. Se diría que '1 Nort y '1 11litgdia, que tots els pobles de la
terra units per una dolsa y suau servitut, venen a oferir els seus presents
a la regula de la bellesa quins desitjos governen als homes.

Entrèm per aquesta porta d' ivori incrustada de nacar, per on passen
els servidors empressats y d' on surten joyosos brugits de festa.

Axò no es pas un gynecé com els que s' acostuma a veure en totes les
cases de Grecia. Aquí no hi ha pas la mestressa econòmica, tranquila, tre-
valladora, filant llana amb una filosa de fusta, ni '1 tímit remat de serven

-tes que cusen silencioses. Axò es una sala de festa, la cort de les volup-
tats, el temple del luxe. En lloc de la calma dels interiors domèstics, aquí
hi ha la claror esclatants y prodigiosa de la riquesa y '1 plaer.

Les parets son pintades: a terra hi ha riques alfombres assitiques: fa
de sostre una gran vela de porpra; y la llum tamassada axis, clara y obs-
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cura a la vegada, passa a travers del texit lleuger y anima d' esclat xar-
dorós les pintures de les parets y la llana multiculor dels tapissos.

Una vintena d' homes, únics elegits d' entre la gran gernació de pre-
tendents, gusten les delicies d' una orgía digne dels Deus, saborejant en-
semps 1' encantament inefable d' eser admesos a contemplar a la Deesa
d' aquest Olimp.

Com els servents, ells també son esclaus, representen tots els pobles
de la terra postrats als peus de Lais. El ric negociant egipci al costat d' un
capitá barbre: el Sátrapa vingut de la llunyana Bactriana jau prop d' un
jove d' Athenes qui 's burla de la seva gandulería: un home llord de la
Tebaida, coronat als Jocs Olímpics, mostra a un delicat fill de Lesbos el
seu bras musculós y '1 seu pit carrat: en un angle, un Espartá, soldat enri-
quit al servey de un capitá estranger, beu fent esforsos la derrera copa y
renega pel nom de Lycurgi.

Vora de Lais hi ha els afavorits del día. Un vell Sicilià acabat d'arribar
a Corinti am tres galeres carregades de mineral de plata, un senzill mari-
ner d' aquestes galeres, un espanyol ben fornit y un adolescent de pose
superba.

El vell es calvo. Sa pell arrugada y pansida el fa assemblar a una figa
seca. Son esquifit ventre sembla un bot. Branda demont de ses cames ma-
gres y curtes y mostra a tota hora les seves mans plenes d'anells sens preu.

El mariner encare no sap perquè aquesta bella dona ha volgut que se-
gués a taula amb el seu amo. Mira amb ulls ardits y recelosos. Son front fi
y abombat, ses galtes seques ont els muscles de la barra li tremolen nirvio-
sament a cada instant, son coll semblant a un paquet de cordes en tensió,
no esplicaven pas el desitg de Lais. Pútser lo que ella aymava d' éll era la
febre que li cremava els llavis, li mullava els ulls y li feya batre 'ls polsos.

L' adolescent era un Gal, que a setze anys fugí a correr mon tot sol
per obeir la paraula de la seva mare, druidesa que violá els juraments. Els
cabells rossos y llares tirats violentment cap enderrera, dexaven entrar
en els seus ulls tota la claror que venía de dalt.

Als peus matexos de Lais, ajegut peresosament cim d' un coxí de Per-
sia, coronat de roses, espitregat, la mirada somrisenta, un home beu a pe-
tits glops vi de Creta en una copa d' onyx. Es el filosof Aristip, 1' exquisit
epicuri, convidat ordinari de la cortisana.

—Estimat amic—ha dit a n' el vell, —vostra filosofía no 'm plau pas
gayre. De que us han servit tants anys de trevalls penosos? Perquè us ha-
veu fadigat per tota la vida?

—Pei ser ric y poguer comprar els meus plaers.
— Els vostres plaers! Però es que podeu gosarlos are que sou vell? Consi-

dereu, amic, totes les penes qu' haveu sofert per arribar a u' aquest fi al-
cansat tardament. Estar sempre a mercè de les tempestes y dels pirates,
perdre en un moment la fortuna guanyada...

—L' he refeta inmediatament.
Conformes. Però vos heu trevallat per axó, heu viscut am 1' esperit
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torbat, inquiet. Vos ha sigut precís fer càlculs, vigilar vostres obrers, re -
soldre negocis difícils, defensarvos dels enemics, vencer al envejosos.
Quants de torments, oh Dionisius! Y d' axò en dieu felicitat? La felicitat,
estimat amic, consistes am la calma. La paul tota la filosofía es en aques-
ta paraula. No estar may neguitós, veus aquí la joya suprema. Res de tris-
teses ni plaers massa vius. Res de exagerat! El terme mitg en tot es la me-
va norma. Veus aquí perquè faig bona cara y soc més felis que vos.

—Aristip té raó,—ha contestat el d' Atenes acostanshi.
—Tots vos equivoqueu, —ha dit un nou personatge axecantse derrera

el llit de Lais.
Y Diògenes el Cínic es aparegut am son mantell estripat, la barba i n-

culte, els cabells esbullats, la cara bruta, pró amb un ayre plè d' ardidesa,
mirada orgullosa y '1 sarcasme a flor de boca.

—Si, tots vos equivoqueu y tu, Aristip, el primer ja que no saps pas lo
que `t dius. Perquè parlas a tota hora de pau y tranquilitat? De quina pau
pots disfrutar si 't passes la vida discutint y cercant proves pels teus raho-
naments? Critiques als trevalladors llurs mans endurides? Aveyam ense-
nyams la llengua: segurament es més endurida tan y tan t' en servexes.

Després, girantse envers als altres convidats, els comensá a insultar,
mentres Aristip acabava de beure indiferent y Lais reya les bones sortides
del Cínic.

—Mirèuvos una mica a n' aquest bou de la Tebaida, com està enva-
nescut de la seva carnadura. Axò no es pas un home, axò es una carni-
cería. Y aquest ateniense rissat, que 's pensa ser hermós? Put 1' oli ranci
que ven el seu pare, Y aquest sátrapa que dorm tan fort, que deu somniar?
Jo proposo que se '1 fiqui sota del llit, perquè '1 llit dormi cim d' ell. No
s' adonar, pas del cambi. Y aquell avar de l'Esparta que dorm en el recó?
S' emborratja perque 'ls altres no puguin beure tan.

Lais reya bojament. Ningú gosava contestar al Cínic perquè junt amb
Aristip eren els favorescuts de la cortisana._A n' ella també li tocaría el
torn avuy car Diógenes estava més cáustic que de costum. Am la vinguda
del vell Sicilià y '1 bell jovincel de la Galia, la seva gelosía s' havía exas-
perat.

—Ah—cridá—vuy dicho ben alt, sou una colla de boigs. Perquè haveu
vingut? Per Lais? Y quí us penseu que 's Lais? Vos creyeu que 's una do-
na difícil de posseir, irresistible? Vos equivoqueu! Ella no es pas gayre
difícil quan se don a n' aquest vell abort de Sicilia que tingué per primer
ancetre un poy de Cyelop. Ella tampoc es irresistible. Conexeu els seus
amors am Xenocrates, dexeble de Plató? Sapigueu doncs que 1' anal, a tro-
bar a casa seva, el va despertar, el va provocar, li ensenyá tot lo que vos-
altres desitjeu veurer, va rebregarlo dintre 'ls seus brassos, el besá en els
llavis y ell resti, fret com uua estàtua a pesar de les seves caricies. Ah,
Lais, Lais, aquexa derrota fará que síes deshonorada en la posteritat.
D' ensh d' aquell día que tens el meu despreci, Y si jo, el Cínic, consento
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a gosar am la teva. companyía, es per desembarrassarme de les passes que
preferexen ta pell fina a la meva curtida com un cuyro.

Tothom quedà sorprès de tanta audacia. La matexa Lais, habituada a
les llibertats del Cínic, roya forsadament, malcontenta y vexada pel recort
de Xenocrates. Una mueca li marcà una arruga en el front llis com una
ventada de vent que passés cim d' un bell llac.

El Gal no havía pas comprès el parlament de Diògenes. Per la cara que
hi posà Lais, vegé solsament que havia sigut ofesa. D' un bot salt a la
gorja del filosof y '1 sacsejà am forsa. L' hauria mort segurament, si un
signe de Lais no 1' hagués deturat.

—Veusaquí un home!—digué '1 Cínic axecantse al mitg d' una gran
cridoria. —Ell parla poc però te uns arguments que convencen. Lais, trial
per aquesta nit que ell te consolarà de Xenocrates.

En aquets moments entri, un home de pose grave, mitg cobert el cap
amb el mantell, amagantse la cara per no ser conegut. S' acostà, prop de
Lais y aleshores se descubrí com qui dexa caure un vel. Al veure sa cara
magre y plena de severitat, els seus ulls profonds y lluminosos, son front
abombat, tots el reconegueren y ja anaven a ferli una ovació quan ell pren

-gué la_paraula imposant silenci.
—Lais, tu 'm conexes sens may haverme vist, car soc Demòstenes.

Jo 't saludo.
—Que hi vens a fer aquí?—Ii respongué la cortisana fredament.
—Vine a demanarte amor fins a demà.
—Tu no ets pas bell.
—Més soc gran.
—Tu no ets pas fort.
—Més soc gloriós.
—Ets ric?
—Menys que '1 rey de Persia y més que Diògenes. Digam quant vols?
—Mil drachmes.
Demòstenes se positi, una ma al front en actitut reflexiva. Els seus es-

guarts, tantost s' aturaven am complasentería en el cos de Lais, tantost
semblaven mirar dintre seu com si parlés interiorment.

Al cap d' una estona, tornantse a cubrir el cap amb el mantell, a' en
any, diguent:

—Sería pagar massa car un moment de goig.
Y quan hagué sortit:
—Aquest home—digué Diògenes—fa bé d'estalviar els diners, ja que 'la

guanya honradament.
—Aquest home—digué Aristip—es molt gran. Morirá de mort violenta.
—Vos haveu fixat—digué'l d'Atenes—que Demòstenes té '1 cabell arris-

sat com jo.
—Bevèm—contestà el vell Sicilià:. —Jo compraré aquest moment de

goig qu'ell troba car. Abrassem, Lais, jo't donaré cincuanta mil drachmes.
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—Abrassem a mí—digué '1 sátrapa desventllantse—y 't regalaré tota
una vila.

Y Lais abrassà al jovincel de les Galies.

II

Es ben dur 1' ofici de les hetayres. Amb el foc dels plaers la flor de la
bellesa se marcex aviat. Solsament han passat deu anys y Lais ja no es la
reyna del mon. Encare que hermosa, la'seva bellesa es com la dels últims
sols de la tardor. Ha perdut les frescors de la primavera y les ardors dels
estius. L' hivern s' acosta.

Aristip y Diógenes son fora. Els sátrapes ja no venen. Ela vells enriquits
estimen els fruyts tendres y han fet lo mates. Els amants d'avuy no paguen
pas com els d' avants. La gloria de posehir a Lais ja no té pas un alt preu.
El fons de la copa no es pas tan estimat com la copa plena. Y després, tots
els llavis n' havien gustat d' aquella beguda! Els homes bells y forts no
estan pas disposats a donar la seva joventut, la seva beatut y la seva viri-
litat: ella d' axò ne fan un negoci. Axis es que les riqueses de la cortisana,
en lloc d' aumentar disminuexen am la seva anomenada. Dintre de poc
temps tothom l'haurà oblidada encare que ella orgullosa y apassionada com
sempre, se servexi del ardor y del luxe que li queden pera satisfer els seus
deaitjos insaciables y ressucitar alguns dels esplendors d' altres temps.

La cayguda que sufrí am Xenocrates fou$poca cosa comparada am les
que li teníen de seguir. A Xenocrates a la fi y al cap ella no 1' havía pas
estimat: va tentarlo per caprici, per rivalitats. No obstant, conegué el te-
rrible suplici qu' es per una dona festejada de tothom, el ser rebutjada.

Entre 'is lluytadors vinguts per assistir als Jocs Olímpics, un va ena-
morarla per la seva bellesa veritablement divina. Era un jove de Cyrene
desconegut fina aleshores. S' havía assajat molt de temps en la seva patria,
pera conquerir la palma de la gloria que fa inmortal al vencedor de la
lluyta y dona nom a la vila mare del vencedor. S' anomenava Eubates.

Lais el vegé y 1' arna. biés ell restà insensible a les provocacions, a les
tendreses, als diners y a la seva gran anomenada; y axò que no era pas un
filosof platònic que despreciés a les dones per principi, ni tan sols d'un cor de
pedra insensible a 1' amor. Ell prou que estimava, però era altre dona y no
Lais. Havia dexat a Cyrene una enamorada gelosa y volía restarli fidel.

Quan Lais sapigué la causa de la seva fredor, en lloc de descoratjarse
1' agulloni, la rivalitat. Sería una conquesta digne d' ella. Guanyar a n'
aquest home tan superb que la Grecia entera ben prompte aclamaría y
arrencarlo dels brassos de la seva aymada, quin bell tri )inf!

Com un lluytador que en un moment donat fa un gran esfors pera donar
el cop suprem, Lais posa en joc totes les seduccions, tot el seu art, totes les
energíes amoroses. Arborada per la passió, animada per la violencia del
desitg, devingué bella com avants, hermosa d' aquesta segona joventut de
les dones que les fa florir avants la seva vellesa definitiva y que elles a' hi
agafen desesperadament com al seu derrer amor.
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Malgrat la seva resolució ferma, Eubates ne fou abrandat. No pogué
pas resistir les caricies y les pujantes voluptuosament amoroses de la gran
Lais. L' omplenú d' esperanses y li feu moltes de promeses. Va fer el vot
de que si sortia victoriós se 1' emportaria a Cyrene y Lais n' estava ben
orgullosa.

Eubates fou coronat als Jocs Olímpics. Més la joya del triomf, la ubria-
guesa de la victoria desitjada, les palmes de tota la Grecia, ofegaren les
seves febleses. Se recordà més que may de la seva vila natal, somniant
alhora am la gloria que li donava. Se record, del amor que per un instant
havia oblidat, de 1' aymada que am ses tendreses 1' havía sostingut en la
lluyta, de la que havía viscut am les seves esperanses y que ell havia re-
solt feria mestressa dels seus honors, y torn, a Cyrene. Per no mancar a
la promesa feta a Lais, s' emport t el seu retrat.

L' enamorada d' Eubates, ditxosa de sa noble victoria, feu axecar una
estàtua a Pallas. Tot el mon 1' admirà per la constancia del seu amor, y
Lais fou 1' arriot de Grecia entera.

Axb fou el derrer colp. La gloria estava minada y la fortuna seguí el
matex camí. La seva hermosura perdé son derrer reflex y ben prompte, la
pobre cortisana, fou una vulgar hetayra, despreciada y escarnida.

La Comedia feu d' ella y del seu viure el sagell de la prostituta envelli-
da, y axis la pinta Epicrates en ls seva obra titulada Anti-Lais.

«Lais no te feyna y s' ha donat a la beguda. Volta per les tabernes,
semblanta a les aus de presa que durant sa plenitut volen per les grans al-
tures y roben anyells y que en la vellesa s' estant tris tement en 1' envigat
dels temples mortes de fam. Auguri sinistre! En la seva primavera, Lais
era superba y orgullosa y era més difícil arrivar al seu costat que vora el
sátrapa Pharnabaze. Mes are es arrivat 1' hivern. El temple es enderrocat
y s' hi entra fácilment. Una estetera, tres diners, li semblen una fortuna.
Acepta a tothom, joves y vells, sense miraments. Els anys han endolcit la
seva superbia y allarga la ma per alguns miserables sous.»

Veusaqui el trist acabament de casi totes les cortisanes. Devant del seu
cos marcit, ningú es recorda dels esplendors passats, y 'ls humes ingrats
no saben pas respectar la forma maravellosa oberta altres temps en la flor
de la seva bellesa y en la gloria dels seus amors.

Si hem de creure a Plutarc, la mort de Lais no fou pas banal com ho es
d' ordinari en les velles cortisanes.

Pogué encare estimar per darrera vegada. Un jove Thessalià, Hippolo-
chos, 1' arranca de Corinti oblidada y miserable, y se 1' emportà al seu
pays. Mes ell no contava pas am les tempestes pasionals d' un cor insacia-
ble. Com si totes les voluptats passades tornessin a cremar les seves carns,
Lais, més ardorosa que may, agot '1 seu aymant, imposible de satisfer la
set inextingible que 1' arborava. Ell fugí; ella va perseguirlo sens treva.
Un jorn, espantat del seu furor amorós, va refugiarse dintre d' un temple
d' Afrodita. Sens tenir en compte la santetat del lloc, ella també hi entrá,
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y 's llens t cim de la seva presa desbordanta d' una frenètica passió. Les
sacerdoteses indignades la feren lapidar al peu mates del altar.

- Mòrta, tothom se recordtl d' ella. Els odis que havia despertat amb els
seus desprecis se borraren, les burles que feyen de sa, vellesa, pararen.
Tothom recordh la seva gran hermosura, el sol de voluptat de la seva jo-
ventut, y fou honorada. El poble grec, enamorat de la forma, comprengué
que li era forsós glorificar a una dona que havía sigut un model de beutat.
Ell que coronava els atletes, tenía que adorar a les cortisanes. Y vora del
riu Pené en la ciutat ont Lais ha-y ía!mort, Corinti feu axecar una tomba a
la gran enamorada. En la pedra hi gravaren una inscripció digne d' ella y
digne dels Grecs:-

«La Grecia en altre temps invencible y rica en hèroe.3, ha s3igut esclavit-
sada per la divina bellesa de Lais, qui Eros infanto,- que crià Corinti, y
que dorm en el noble pays de Thessalia.»

JEAN RICHEPIN.

Trad. J. J.

pné1op:
El bon Ulisses, retornat de Troia,

prop la casta Penèlope glatía;

qui, ausent, en les batalles visqué ab joia, ..;_
prop de sa esposa batallant moria,
Y s confiava a Mentor, qui la fermesa
y la fe de Penèlope sabia.
en vint anys de dolor y de viudesa-.

—Tu dubtes, tu sofreixes. Sols creus en sa hermosura:

jo crech en.sa virtut...—li deya `1 bon Mentor.—
Sempre ha sigut fidel y sempre ha sigut pura
la dóna que t` envegen y que s la teva amor,.-

Ulisses va somriure amargament,
prengué les mans del bon amich y mestre
sapient en llibres y en amor gens destre,
y va exclamar ab commogut accent:

S,.

—¿La meva amor has dit, senzill Mentor?
Poch la coneixes tu, la meva amors

La meva amor es bella y es fresca com la rosa,
y es tota conscienta y es tota reposada;
y es blanca com un gel, y va tota endolada,
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y apar de neu son coll ran de la vesta closa.
Y jo la vull gosar, y al meu desitj se nega:
en tant ella no '1 sent. el aneu desitj no es bo...
La nieva amor es casta, prò '1 dia que s' entrega
estima ab més ardencia y ate més dalit que jo!

M' apar sa testa d' ambre una soperba espiga;
debades vull cullirla si el vent la té agitada;

y el no saciat desitj llassantme de fatiga,

me sento '1 cor oprès... Tal com llavor sembrada

que ab sa maligne ai rel 1' agràm entortolliga.

Y dels héroes y els déus me sento malehit,

y anihilat tremolo d' amor sobre son pit.

Sa caballera luxuriant oneja,

la faç de rosa y neu roba a mon goig,

la boca sota 'is rulls papalloneja

y artera, sens tocarme, in acosta '1 llavi roig...

No sé si 1` he fruhida o si m' he tornat boig!

Llavors la nieva amor devé insaciable,

dóna a la nit tot lo que roba al dia,

y pren sempre joiosa, y otorga sempre amable,

el vici mal cobert ab gales de poesia.

Y es tota vehemencia, y tota ingenuitat,

y tota lleugeresa, y tota falsetat.

Avui es sol ardent, demà pálida lluna,..

Quan a sos braços torno, té una expressió glaçada;

son coll apar de neu ran de la vesta bruna;

y es tota conscienta, y es tota reposada.—

Y Mentor li va dir:—Tingué molts pretendents,

y cap pogué entelar ton nom ni sa virtut...

—Ai amich! —feu Ulisses:—¿tu no veus, tu no sents

que si ella no volgués no 'ls hauría tingut?

Corn inés ha volgut dirse virtuosa

y com més ha retret 1' ausencia del marit,

inés perjura ha sigut, més enganyosa,

y més en altres braços son cos ha defallit.

Fou ella qui els parlà d' un fer isolameiit,

d' un no fruhit amor, d' una greu melangía...

També a mi nie 'n parlava coneixentme d' un día,

y seguía ma petja si 'm veia indiferent

y m' estimava més quan jo la defugia.

Una nit me digué qu' eren verges sos llavis,

y a poch ells m' ensenyaven la ciencia del besar;

y al trobarlos fendits del pler pels dolços olavis,

ja no poguí aborrirla, Inés ail poguí duptar.

Prò de cop, al besarla, ja oblidava
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tot dupte, tot enuig, tota agonia,

pensant que dins mos braços ofegava

la inquieta serp del goig que al coll se li enroscava,

la vanitat del món, que '1 cor li possehia.

Penèlope a tot vent com flor se va gronxant,

y aspira a toca '1 cel y arribarhi no pot;

la flaire 's pers, les fulles despreses van volant,

y per molt que `1 tronen creixi, 1' arrel sempre es al llot.

Li he mostrat son destí sens que 'n sentís esglai;

li he probat que 'in mentía, y no s' ha enrogit mai!

—Jo la vegi plorar, punyida d' anyorança!

—Y ara que 'm té prop seu, me fa plori a son torn!

—Cap home la fruhi!

—Pro a tots donà esperança,

en tots, en tots feu creixer 1 amor, la cobejança,

desfent de nit la tela que teixía a ple jorn.

Y en la nit de ma ausencia perllongada

coli altra tela un somni anà teixint

d' amantíssima esposa, de dòna recatada...

y, desperta d' eix somni a ma arribada,

ab mon cor d' hèroe juga cons ab un cor de nin.
Es dona, y com a dóna vol esser desitjada,

y ab somnis y mentides li plau anar vivint.—

Arrencà en plor Ulisses. Enfront de sa dolor,

confós y ple de uuptes, callà '1 sabi Mentor.

LLUIS VIA.
(Del Llibre Del Cor als Llabis).

£11CIja lC la g u^gkta[e
s ley biológica, que todo ser viviente tiende á la perpetuación de la es-
pecie, y si bien no admite duda la lucha feroz que sostienen los animales

para vivir, cuando se trata de los vegetales no se hace tan patente la lucha
que sostienen, y hasta parece que, en 1as grandes poblaciones vegetales, se
disfruta de una paz admirable: pero observando un poco se ve, desde luego,
que también los individuos del reino vegetal luchan, no sólo para conquis-
tar el suelo, la luz y el aire, sino que también batallan contra los animales.

Si se llaman luchas sangrientas las que se establecen entre los anima-
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les, porque éstos tienen sangre, podrán llamarse luchas savientras, las que
se verifican entre los vegetales por tener estos savia; y si cuando un hom-
bre mata á otro se le llama homicida, se podrán llamar fitocidas, las plan-
tas que matan á las otras.

Giandes son las luchas que sostienen los vegetales para la conquista del
suelo, como lo prueban los siguientes hechos. Cuan difícil es extirpar las lla

-madas malas hiervas por los agricultores, y por poco que se descuide el
hombre enseguida invaden los campos en donde existen las plantas culti-
vadas, concluyendo por apoderarse del campo de batalla.

La célebre higuera de las pagodas, constituida como árbol, emite unas
ramas tan largas, que no podria sostenerlas: pero merced á las raíces ad-
venticias que de trecho en trecho nacen de las ramas y crecen hacia .el
suelo, penetrando en él, forman recios troncos, formando verdaderos pila-
res, que sostienen la inmensa bóveda de ramas y follaje que llegan á for-
mar un bosque.

No menos curioso es lo que hacen las plantas llamadas mangles, que
producen aten ramientos haciendo avanzar las orillas de los ríos.

Las semillas de estas plantas germinan antes de desprenderse y de esta
manera producen una raíz primaria, que unas veces antes de desprenderse
de la planta ya se ha fijado en el suelo y otras veces, arrastrada por la co-
rriente, es retenida por las madejas fijándose entonces al suelo, formando
con la maleza un verdadero entrelazado que detiene á los detritus hacien-
do avanzar las orillas.

Las lavas volcánicas apenas perdido el calor que poseían al ser emitidas,
el subsuelo puesto al descubierto, por un desmonte ú otra causa cualquie-
ra, los tejados, las ruinas abandonadas, son terrenos impropios al principio
para el desarrollo de los vegetales superiores, pero que la vegetación irá
conquistando por procedimientos graduales pero eficaces. Aunque parezca
extraflo las plantas más sencillas, sin raíces, son las que poseen mejores
condiciones para desarrollarse en los suelos ingratos, y por lo tanto, forman
lo vanguardia de las de mayor talla, es decir, sin las primeras no podrían
vivir en estos terrenos las plantas superiores.

Invadidas estas superficies estériles por las algas inferiores, perecen
por un rayo de luz fuerte, formando un suelo vegetal que sirve de susten-
to á otros vegetales, pudiéndose observar esto perfectamente, en una for-
taleza ó ciudad de gran solidéz, abandonada á las acciones naturales. Em-
pezará á demolerse á la par que será asaltada por un ejército de vegetales,
formando las avanzadas los vegetales inferiores que apenas manchan las
paredes de los monumentos; después, por céspedes de aterciopelados mus-
gos, más tarde por plantas herbáceas y finalmente quedarán envueltos por
los árboles y arbustos sepultando todos los monumentos, fortalezas, ciuda-
des que levantó el hombre.

Lucha que establecen los vegetales por la posesión del espacio y de
la luz.

En los bosques espesos no pueden vivir las plantas inferiores que nece-
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sitan de luz para verificar sus funciones clorofílicas, y solo pueden vivir las
que necesitan de una luz atenuada, ó bien las plantas trepadoras que, pro-
vistas de órganos fijadores, como la hiedra, de tallos volubles como el lúpu-
lo ó de garcillos, como las ampelidáceas y cucurbitáceas, pueden desarro-
llarse sobre los troncos de los árboles y de esta manera, poseen luz y
espacio.

Al desprenderse los infinitos gérmenes que los árboles producen sobre el
suelo bien acondicionado para que se verifique la germinación, lo encuentran
ocupado por infinidad de raíces correspondientes casi en su totalidad á plan-
tas no arbóreas; crecen penosamente las raíces de estos gérmenes, y los
tallos perjudicados por la sombra de los grandes árboles, y ahogados por
los vegetales que cubren el suelo crecen raquíticamente.

Por estas causas es difícil la repoblación espontánea de los calveros ó sea
de los parajes que antes habían sido bosques.

Tambiém tienen que luchar las plantas superiores, contra las criptóga-
mas, hongos, líquenes, musgos, helechos, que invaden los troncos de los ár-
boles, y que, mediante la humedad, llegan á pudrirlo, descomponerlo y
matarlo.

Los parásitos que no necesitan de la luz y por lo tanto pueden vivir en
plena obscuridad sustraen de la planta los jugos nutritivos elaborados por
ella, robándoles parte de su propia substancia.

En el próximo artículo seguirán las defensas que poseen los vegetales
para estas luchas.

DR. JOSÉ GRAU.

UU. ûticiet
L' ,fldrid Guai ha estrenat á Barcelona Doncel qui cerca muller.
L' óxit ha sigut falaguer pera el director del Teatre Intim y la presenta-

ció de 1' obra ha sigut, com acustuma 1' exquisit artista, expléndida.

i€/ jove Manuel Roqueta ha exposat varies caricatures, á casa 1' Estruch.
S' hi veu molt bona voluntat en 1' obra del Sr. Roqueta, encare que al-

gúns trevalls seus se resentin cte falta deseguratat en la técnica del color.
Trevallant, augurém pel Sr. Roqueta resultats més remarcables.

Estant avansats els trevalls pera la celebració á Barcelona, durant la
primavera vinente, de la VI Exposició Internacional d` Art.
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£! primer de .ïaner de 1911 s'inaugurará al Fayjans Catalá una expo-
sició- tómbola en honor del malaguanyat escriptor R. Casellas.

Molts artistes cataláns han ofert obres pera tant benéfich y patriótich fi.

,E! quadre de Vav-der Goes y 1` Jnstifut de jFrança. —L' eminent his-
toriador, crítich y esteticista M. Bertoux, del Institut de França, en la da-
rrera sessió celebrada per dita institució deya en un informe fet sobre '1
quadre de Van-der-Goes, del convent de Montforte, que 1' «Adoració dels
Reys» del mateix pintor, que hi hà al Museu de Berlín es la «predella», o
sia la taula de la part baxa del conjunt imaginari, del que formen part
segurament la taula de Montforte y la de Berlín.

No es estrany que 'Is alemanys, si axis ho han entés, hagin apretat
fort en la oferta, pera poder conseguir la taula.

)ova revista d' art. —Ab el títol de «Ars Hispanica», a primers del
pròxim any apareixerà a Barcelona una revista d' art en totes ses mani

-festacions, editada per la casa Reig.
La revista «Ars Hispanica», de la qual se publicarán una edició en cas

-tellá y altra en francés, aparexerà mensualment en fascicles de més de
quaranta pàgines profusament ilustrades ab magnífichs gravats, afeginthi
ademés un o varis suplements gráfichs en color.

Pera que la esmentada revista constitueixi un resum veritable de la
vida artística de nostre país, la casa editora de la mateixa, compta ab una
nodridíssima llista de colaboradors, entre 'is quals hi figuren personalitats
de tant relleu com els senyors Puig y Cadafalch, Lampérez y Romea, di-
rector de la Escola d' Arquitectura de Madrid; Rafel Domènech, de la Es-
cola de Belles Arts de Madrid; Miquel Utrillo, J. Cossio, Manel Rodríguez
Codolá, Ricart Agrasot, de la Escola de Belles Arts de Córdoba; Joan Ma-
ragall, Jestós Pérez, de la Escola de de Belles Arts de Sevilla; Eugeni d'Ors,
J. Ramón Melida, director del Museu de Reproduccions de Madrid; J. Pi-
joan, Rafel Villegas, director del Museu del Prado; Alexandre de Riquer,
Romero de Torres, director del Museu de Córdoba, y molts altres als quals
la direcció de la revista ha consultat pera obtenir sa colaboració.

Aixís, donchs, «Ars Hispanica» constituirà al extranger una afirmació
del nostre art, y en el nostre país un organisme de divulgació artística, per
medi del qual se donarán a conèxer, no solament les produccions artísti-
ques actuals, sino totes les d' altres èpoques, que formen el nostre quasi
ignorat tresor artístich.

Ab tal objecte, la casa editora de «Ars Hispanica» ha establert un ser-
vey permanent de corresponsals fotografichs que recorrerán constantment
tot Espanya, recullint, a son pas, no solament aquelles obres de major in-
terés artístich per sa importancia, sinó que, entrant en els interiors, foto-
grafiarán ceràmiques, mobles, esculptures, pintures ornamentals, vidres,
retaules, texits, brodats, bronzes, ferros, etc., etc., y tota la serie d' inte-
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ressantíssimes manifestacions del art popular y de les agòniques industries
artístiques nacionals.

Es d' esperar que '1 públich correspondrà al sacrifici editorial que re-
presenta una publicació de la importancia de la que 's prepara, car d' ella
en poden pervenir molts beneficis pera '1 prestigi de les nostres arts.

¡Llástima que no se 'n fassi una edició catalana!

4.Nt.er atura	 (t e}ti aiigc h

Jirt oroven3aw. —Aviat s' inaugurará al Palau dels Papas d' Avignon,
una exposició d' art provenzal, la cual sols permanexerá oberta durant les
festes del centenari del Musen Calvet.

len pastel de -Ca Tour.—Ha sigut regalat al Museu del Louvre un retrat
d' Alembert, pastel de La Tour, que figurá en el Saló en 1755.

-I ídquisfció /moorra7t. – Per 250.000 rubles el Museu del Ermitatje ha ad-
quirit la col-lecció de cuadros holandesos y gravats formada per M. Pierre
Séménow-Jian-Chanski.

Pere Carlos van der Stappe,7.—Ha mort á Bruseles aquest eminent ar-
tista, director de la Real Academia de Belles Arts, de Bélgica. Fou qui con-
cebí la decoració del Jardí Zoológich de Bruseles, ahont hi col-laboraren
els millors artistes del país entr' ells 1' esculptor Contanti Meunier.

L V
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