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NOVA

La bona acullida que ha merescut ART JOVE permetrá introduirhi les millores ab

que'ns vejém obligats á correspondre al favor del publich.

Dintre d'aquet trimestre se veurán ja realisats els nostres proposits. No solament

miilorarém notablement, la part material, sinó que contarém ab la colaboració de distin-

gits escriptors, que vindrán á enfortir la cooperació dels qui hem trevallat y trevallarém

pera colocar la nostra revista en el lloch preeminent ahont ofém posarla, sens may defa-

llir els nostres entusiasmes per la cultura.

Comprenent, que nos anima aquet noble fi, han ajudat á que poguessin tirar en-

devant els nostres proposits, benemérites associacions de cultura, oferint el seu concurs

valiosissim. Avuy hi podém af:•gir en el número d'aquestes entitats al Centre Autonomiste

de Dependents, lo que servirá d'estimul á altres institucions pera que tots plegats realisém

l'obra gran de l'educació del nostre poble,
LA REDACCIÓ
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EN FABREGAS Y RAFART

'ESPERIT catalá sens dupte que ha
de durlo al trionf. Las ener-
gíes ha de aconduhirnos per

dreturer camí vencent 1luytes, saltant
el barranch de la inesperiencia qu'ens opri-
meix. L'esperit catalá es lo que ha d'infil-
tarse en la joventut que are puja, y de pas-
sada no perdent temps en la feyna desenso-
pir lo que are forma la nostre adinerada
classe, perqu'el despertar de nostre poble
no ha d'esser tot alhora, sino que poch á
poch, richs y pobres, sens distinció de clas-
ses, mica en mica, els uns buscant las mira-
das dels altres, prescindint dels odis, dels
odis que allunyarem de dintre nostres áni-
mes en el precís moment que regni altre
volta l'esperit catalá que ara tot just es ma-
nifesta.

Y en Fábregas y Rafart es l'home que
avuy, y potser sapiguentli greu á n'ell, avuy
treyérn á relluhir el seu nom, y jo l'explica-
ré perqué. No'1 conecte personalment, rasés
sí la seva vida, ja os diré quelcom que parla
molt á favor d'en Fábregas y Rafart.

La cultura entre las classes altas, y al
parlar de cultura no ha de pendres en su-
perfugis la paraula, deu exercirla'Is que sa-
ben qui cosa es els de la mateixa classe, y
ab l'estímul ha de ferse l'obra y sens dupte
que'ls fruyts del seu trevall han d'esser be-
neficiosos per la classe obrera. Bona prova
es lo que va realisantse en las «Escolas del
districte segón». Mes en honor de la vritat,
trist es confessarho, no abundan y per xo
en nom dels pochs s'ha d'anomenar als be-
nefectors perque sapiguém els que son els
que fan.

En las ]listas de socis protectors, quins
noms m'agradaría anomenar y que per fa-
vor especial no faig, hi ha en Fábregas y
Rafart.

D'avuy en avant las Escolas catalanas
del districte legón» contará ab un motor
eléctrich y la seva corresponent contramar-
cha, cosa indispensable perque las classes de
«Teoría y práctica de teixits» estigués arran.
jada al nivell de las escolas, no á l'espanyola
per dissort, sino á !'alemana, á !'inglesa, á la

catalana com si Deu vol será ab el temps, si
els homens no fallan, que no fallarán per lo
que mes amunt he contat_

Y aquí teniu com las nostres «Escolas»
serán las primeras de Barcelona, y may di-
rían per qui es el resultat? donchs per la
classe óbrera, aquesta classe abandonada y
que ha d'aixecarse fins á nosaltres, perque
per mes que diguin no está ab nosaltres.

Y el nostre benefactor aixís cumpleix
aquesta vegada, que al desvetllarse per l'o-
brer no fa res mes que allargar la ma per
unir lo que mercés l'extranjerisme ha obert
una valla ¡com no ha de costarnos aterrarlal
En Fábregas y Rafart, home de trevall, es
desviu per el trevall, ell ha transformat el
llegat del seu pare, posantla'l nivell de las
grans fábriques, es un deis pochs que ha tret
profit de la expedició comercial á América,
ell ha vist que no es solsament el previndre
allende del Ebro... ¡si tots els catalans ho
sapiguessin entendre, mirarían els passos
d'aquest catalá y altre solució tíndriam al
nostres problemas que avuy afectan al ben-
estar del nostre poble. Ell, en persona, ab
sos mostruaris cercá l'Argentina, allí estu-
diá la qüestió demunt del terreno, competir]
ab l'extranger, veusoaquí ¡'incógnita, y el
l'ha resolta, !'industria sedera compatirá ab
!'extranjera; al seguent viatje millors resul-
tats obtingué alhora qu'el hereu del fabri-
cant catalá cercava !'América del Centre á
buscar l'exit que coroná l'obra del seu pare.
Y per xo s'ha recordat que mentres buscá'1
trevall deu deixar sos obrers que cumplixen
el seu con.és, y per xo ha volgut que las
«Escolas catalanas del districte segon », no
poguessin doldres de qu'está per dessota las
escolas extrangeras, quant menys poguershi
enmirellar.

No volía parlar d'aquest acte, no volía
dir paraula, mes al llegir las gaelillas par-
lant del donatiu, no he pogut guardar si-
lenci, y per xo he volgut que constessin en
]letras d'imprempta l'explicació d'aquesta
obra que no te gayres imitadors, pero que
en tindrá, per estimul, per mercé deis
obrers y per honra de las classes que forman
el nostre poble.

Y are'! senyor Fábregas y Rafart que
perdoni. Y tú, benevol llejidor, lo mateix
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qu'els obrers que assisteixen á a «Teoría y
práctica dels Teixits» recordaten del nom

del antich frbricant de sederías.

Y B.

AGONIA DEL MONJO

Tingueu misericordia del vell monjo qui mor
y aculliu la seva ánima á vostres mans, Senyor.
Quan li dirán sos mals que'! seu romeu pel mon
acabará aviat el seu curs vagabond;
quan sos ulls vidriosos, obscurs y pertorbats
aixecarán adeus vers els cels estrellats;
quan desvariejant, evocará la febre
encare'! vostre nom en sos llavis de gebre;
quan se li contraurán en un darrer esfors
les carns seques y pálides, vensuda pels dolors;
quan l'esperit cansat de labors tenebroses
voldrá cercar la creu amb ses mans tremoloses;
quan se cubriva de cendres son front ras
y en creu posará un bras demunt del altre braç;
quan li será donada en el suprém estatje
1'hostia per sol futur y llantia de viatje;
quan els ciris vetllans amb pálides Iluiçors
cubrirán son vissatge rentat per les suors;
quan ja se li clourán á tota eternitat
cada parpre al demunt del ull petrificat;
quan ríjides ses carns es tenyiran de vert
y d'aigues y de verms el cos será covert;
quan será colocat de nit al lloc qui serva
les cendres dels vells morts qui dormen sota I'her-
quan será el prompte oblit á sa fossa arrivat [ba:
com la tanca de fer cobre un llibre tancat;
tingueu misericordia de tan humil memoria,
Senyor, y que son ánima capiga á vostra gloria!

EMILI VERHAE EN

(Trad. de P. Prat Gaballi)

VALOR PEDAGÓGICH
DEL FOLK-LORE

(Extret de la Conferencia donada per la
Srta D.' María Baldó, en la Secció Folk-
lórica del «Centre Excursionista de Cata-
lunya.»

Diu la definició pedagógica de l'educació

que aquesta es la manera de desanrotllar,
de preparar las facultats dels nens per tras-
metrelshi després coneixements: aquesta

preparació y aquest desanrotllo es lo fona-
mental á la vida infantil, res més fácil que
inculcar enseityanses, res més dificil que
preparar la recepció d'aquestes.

L'escola tal com nasaltres la tením esta-
blerta, no es educativa y per mes que no
dolgui dirho, tampoch es lo instructiva que
hauria de ser perque allá ahont la rutina es
reyna y senyora no's pot dir que hi haji ni
educació ni instrucció.

A l'escola no's té en conte qu'e1 nen s'ha

de convertir en home y que per lo tant ha
d'estar preparat per la lluyta de la vida;
sols seveu un ser infantil que té condicions

de fonógrafo y aixís se ]'impresiona més ó
menys bé, per sentirne després sas repeti-
cions. Y seguint per aquet camí, al nen se
li imposa tot: 1'ensenyansa, el modo de pen-
sar, el caracter, etc., y aixís van creixent

las generacions ab pocas ideas propias, poca
voluntat f, rma que determini un caracter
ben delineat y ab no gayres sentiments en-
layrats.

El nen ab aquestas condicions s'apropía

dels coneixements que se li trasmeten pe'l

predomini que á ]'infancia té la memoria;

més quan aquella inculta inteligencia's des-

anrotlla y s'equilibren las facultats, memo-

ria pert sa preponderancia y á ]'ánima in-

fantil no li queda rastre de tot lo aprés.

Si quelcom val l'exemple, mirém á Alema-
nia, la nació educadora per excelencia: ella
s'ha preocupat de son poble de tal modo

que li ha capigut l'honor d'esser la mentora

de propis y extranys; ab coneixement de

causa, va preveure que no eran els llibres

lo mes apropiat per educar á ]'infancia y ve-

yent en els jochs el medi propi dels nens

creá nous sistemes d'ensenyansa, avuy, per

Sort bastant extesos.
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Els llibres se fan antipátichs als nens per-
que las formes ]iteraries en ells usades son
poch comprensibles y sovint àturan el vol
del esperit ab sa feixuga rutina.

El joch es el medi natural deis nens;
quan jugan, la persona observadora coneix
el caracter, els sentiments, las aptituts, l'en-
giny, etc., d'un ser infantil; en el joch se
demostren els nens tal com son, d'aquí la
gran importancia que té'l Folk-lore en la
educació de ]'infantesa. El Folk-lore sense
sistemes, sense regles, no més ab el conjunt
de composicions plopies dels rens, desen-
ro t lla més ]'inteligencia que las sistemáti-
ques llissons escolars

Anys enrera quant encara se sentía l'in-
fluencia de l'Edat Mitjana qu'ofegava tota
idea de educació popular, s'haguera trovat
ridícol usar el Folk-lore com un medi edu-
catiu; avuy que nostra vida se sent arras-
trada per corrents més humanes y per tant
més civilisades, no's trova tan extrany en-
care que á alguns els sembli que no es el
Folk•lore més qu'un agradívol entreteni-
ment. '

El mestre trova en el Folk-lore un auxi-
liar poderós per desenrotllar la potencia in-
telectual de sos deixebles com el trová tam-
bé la mare que dona á son fill las primeras
llissons tot cantantli una cansoneta, expli-
cantli una senzilla rondalla ó fentli pregar
ab oracions purament populars.

El Folk-lore es el medi educatiu més pro-
pi per ]'infancia ja que prepara ]'inteligen-
cia, desenrotlla'ls sentiments y conreua la
voluntat sempre per medi de coses agradí-
volesá las criatures.

S'usa á las escoles com principal medi
per desenrotllar la memoria, l'exercici de
aquesta facultat ¿no's podría usar ab aquet
mateix fi, el Folk-lore ab més ventatja? No
hi ha pas que duptarho: perque el nen re-
fractari á tota idea abstracta olvida lo que
se li explica ab gran facilitat ja que lo que
recorda es per una memoria instintiva, per
desgracia avuy bastant comú, entre'ls nens
y lo que ja non son.

Quan las criaturas están atentas perque'Is
agrada lo que s'els hi diu ja's pot comptar
que no ho olvidan pas; ja que llur atenció
es potent y vigorosa de manera que'] fet

queda fortament grabat á llur memoria.
Ademés la manera d'expresar las coses en

el Folk-lore es ab un estil tan casolá, que']
nen aprén ensemps els giros de la llengua
que parla apropiantse aixís d'un cabal gran-
dissim d'ides; per aixó la més técnica ob-
tin.lrá millors resultats que la que valentse
d'una sistemática costúm. exerciti la me-
moria de sas alumnas ab rutinarias llissons.

Pot ser se'ns dirá que no es el colegi el
lloch més indicat per contar rondallas; á
aixó podém respondre que hi ha cosas his-
tóriques y que tenen la forma d'una verda-
dera rondalla y no per aixó las deixém de
trasmetre á nostres deixebles, ferín tloshi
]'imaginació, sense altre resultat positiu.
Ademés s'ha dít que l'escola es una conti-
nuació de la casa y le mestra la segona ma-
re; donchs ni la mare ni á la casa s'ensenya
ab el rigorisme altaner qu'impera en las es-
coles: tot lo que no sigui educar per l'afec-
te, es temps perdut ¡qué pochs fruyts es re-
cullen quan els nens estudien ó atenen per
por al cástich!

Gayrebé á totas las escoles es tenen uns
minuts dedicats al esbarjo de las criatures
donchs, ¿per qué no aprofitar aquet temps
per explicar una rondalla que distregui als
alumnes, que'ls desenrotlli 1'intelijencia y
qu'uneixi más ]'ánima de l'educador ab la
de sos educants?

Prescindint de las rondalles purament
narratives, que ben triades tan gran paper
desempenyen en l'educació de las criatures
fentlos compendre de manera clara las no-
cions de moral, per no allargar el present
treva]] ens concretarém ara á presentar una
rondalla mnemotécnica per vía de mostra,
destinada com totes las semblants á exerci-
tar la memoria infantil, tan castigada á es-
tudi, com poch metodisada. Es «El Papa-
rrúset,» y diu així :

«Eren dos chermanets: á uno li dien el
Paparuset y á la chiqueta la Paparruseta.
Sa mare tingué d'anar á ]lavar y diu:

Mireu chiquets aneu en cuidao no desta-
peu l'olla ó sinós cauréu dins.

Axina que sa mare chirá l'esquena, el Pa-
parruset destapa l'olla y cau dins. Ya teniu
á la Paparruseta plorant á llágrima viva á
la porta del carrer. ¡Ay que el Paparruset
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ha caygut en l'olla y yo m'arrape y plore.
Passa un parda!et y diu: Que tens Papa-

rruseta?
—Ay! que el Paparruset ha caygut en

l'olla y yo m'arrape y plore.
Y el pardal diu:
—Pues yo me tallaré el piquet.
S'en va á una figuera y li diu:
—Y aixó pardalet sense piquet?
—Diu: El Paparruset ha caygut en l'olla,

la Paparruseta s'arrapa y plora y yo me ta-
llat el piquet.

—Diu la figuera:
—Pues yo me tallaré les rames,
—Passa el bou y diu:
—Y aixó, figuera, sens° rames?
—Es que el Paparruset ha caygut en l'olla

la Paparruseta s'arrapa y plora, el parda -
let s'ha tallat el piquet y yo me tallat les
rames.

—Pues yo me talle les bañes
—El bou s'en va á la fon y quant el va

vorer, diu:
—Y aixó, bou, sense bañes?
—Pues que el Paparruset ha caygut en

l'olla, la Paparruseta s'arrapa y plora, el
pardalet s'ha tallat el piquet, la fiiguera s'ha
tallat les rames y yo m'he tallat les bañes.

La font diu: Pues yo me secaré.
Va la la criáa en los cánters y diu:
—Y aixó, font, per qué t'has secat?
Diu: Es que el Paparruset ha caygut en

l'olla, la Paparruseta s'arrapa y plora, el
pardalet s'ha tallat el piquet, la figuera sha
tallat les rames, el tou s'ha tallat les bañes
y yo m'he secat.

. —Diu la criá: pues yo trenque els cán-
ters.

S'en va á casa.y li diu la senyora:
—Y aixó, criáa, sense cánters?
Diu: Es que el Paparruset ha caygut en

Folia, la Paparruseta s'arrapa y plora, el
pardalet s'ha tallat el piquet, la figuera s'ha
tallat les rames, el bou s'ha tallat les bañes
la font s'ha secat y yo he trenc,t els cán
ters.

Diu la senyora: Pues }, o m'esgarre el ves-
tit de seda.

Axina que la veu el senyor diu:
—Aixó qué es, senyora? el vestit de seda

esgarrat?

Diu: pues que el Paparruset ha caygut en
l'olla, la Paparruseta s'arrapa y plora, el
pardalet s'ha tallat el piquet, la figuera s'ha
tallat les rames, el bou s'ha ta!lat les bañes,
la font s'ha secat, la criáa ha trencat els
cánters y yo he esgarrat el vestit.

Diu el senyor: pues yo me treuré l'ull.
S'en va á la plasa y li diu una revene-

dora.
—Senyoret, qué es aixó, vosté sense ull?
Diu: pues que el Paparruset ha caygut en

l'olla, la Paparruseta s'arralpá y plora, el
pardalet s'ha tallat el piquet, la figuera s'ha
tallat les rames, el bou s'ha tallat les bañes,
la font s'ha secat, la criáa ha trencat els
cánters, la senyora ha esgarrat el vestit de
seda y yo m'he tret l'ull.

Y diu la revenedora: Pos yo pa no ser
menos me pose una fulla d'ensaláa en les-
quena (i).»

Las endevinalles tenen també una gran
importancia dintre de l'educació intelec-
tual dels nens: esperonen llurs facultats y
sobre tot fan fixar l'atenció qu'es tan mo-
guda en elis; ademes presentan una grada-
ció que permet seguir la lley pedagógica
passant de lo facil á lo dificil.

Aixís si diem á una criatura:

«Un animalet paret amunt
en el cabaset demunt.»

aviat ens dirá qu'es el caragol y aixó que
per una persona gran no tindría cap impor-
tancia, per un nen representa un esfors in-
telectual del qual s'en queda tan satisfet
com si l'altre hagués resolt un dificil pro-
blema.

Es poden presentar al nen altres endevi-
nalles de mes dificil solució com per exem-
ple:

Un arbre en dotze rames
cada rame cuatre nuets
cada niuet set pardalets
y cada pardalet te el seu nomenet.

L'any, els mesos, les semanes y
els díes.

(i) Contada per Na María Senipere de 46
anys, filla d'Alcoy. S'hi d'advertir que tots els
exemples están transcrits fonéticament y son per-
tanyents al reyalme de Valencia.
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Aixís successivament es podría establir
una escala pedagógica que per graus anés
despertant ¡'inteligencia à las criaturas, fins
arrivar á desentranyar veritables enigmas.

AI mateix temps las endevinalles fan jut-
jar bé y depressa perque al dirli á un nen
per exemple:

«Duch en lo cap corona
Tinch barbes com la granáa
Calse en los peus espueles
Y m'alse de matináa.»

fa que per endevinarho, passi rápidament
per sa imaginació total las coses que tenen
corona, esperons, barba y que s'alsin de-
matí, trovant aixís la solució, després d'un
treball gran de ¡'imaginació vigorosament
fijada ab lo que se li ha exposat.

Aixó fa que'ls seus judicis siguin encer-
tats y quan un nen sab pensar pe'1 seu
conte adquireix personalitat propia y té
molt adelantat per la dificil ciencia de la
vida.

(Acabará).

LA PRIMERA COMUNIÓ
DE LA MALALTA

—Estich enlluhernada. . bella estona
he mirat fit á fit un sol clarissim,
tot m'apareix darrera d'una boyra,

boyra rosada.

Murmura eixes paraules una verge,
jirant els ulls al cel, ben abrassada
ab un Sant Crist que contr..'¡ pit apreta

y'1 petoneja.

Al llit ha teta per primera volta
la santa, exelsa comunió primera;
la mort sacra la convida plácida

á entrá la gloria.

S'es coll- torssada la floren poncella
si reb un bes del sol, ensemps que's bada,
s'esmalta, ab el vent juga y quant s hi entre-

juntament volen.....	 [ga

Soleta quasi be ha quedat la cambra..
acaba de sortirne el Sant Viatich,
vibra al portal de la modesta casa

la campaneta...

Solen quasi be ha quedat la cambra...
aixís á la tar,lor queda la selva
van allunyansen els aucells deixanla

quasi en silenci...

Sols la remor del vent qui branda els arbres
(Quina tristesa causa aquell murmuri!
sembla queixa que exali quan contempla

caure les fulles.....;

Aixís nos mou, sa mare qui suspira
dreta al capssal del llit tota esblaimada,
aixís ab gran fervor baixet murmura

una pregaria.

Jira sos ulls la nina per mirarla
y ab dolça veu li diu: —Mareta mia
aconhortehus, camino vers la gloria

¡dolça jornada!

Aqueix murmuri que ix de vostre llavi
m'apar del rossinyol las refilades...
Ma cambr . tant modesta'm sembla un tem

-ángels hi volen.	 [ple

Al combregar per primer cop les verges
ab quanta de il-lusió porten ses vestes
mes l'abrigall de] llit á mi se'm monstra

la més preciosa.....

Estich enlluhernada . bella estona
he mirat fit á fit un sol clarissim,
tot m'apareix darrera d'una boyra

boyra rosada.

J. MÉSTRES Y LLORENS
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BRINDIS

Enlayre'l beyre que vida nos dona
cantém nostre himne, que parla lo cor,
trenquém las cadenas qu'el cor empressona
que ('ánima es lliure quant sap qu'es amor.
La joventut nostre testa corona
á propis y á estranys no guardém rencor,
que la vida passa y la mort esperona,
y aprés com avants tot acalla'! dolor.
Ben enlayre'l beyre cantém I'aleglía
que no plorém pas ilusions perdudas;
juntém el gran himne d'amor á I'aymia...
For¡ém ilusions, que hi fa qu'ellas passin,
qu'ellas ens alenin sentint poesía...
¡Ben enlayre'l beyre! ¡que som joventut!

ENRIQUETA R. FRANKFORT

DE LA VIDA

FRAGMENT

faig ser felís? Crech que si.—Fou, tal
V volta, l'únich día de m'existencia en

que ho he estat.
Un d'aquells decapvespres en que el sol

vibra rebolant demunt la verdor del bosch.
Mon cor era tan ample com l'espay.
Cantava la cançó de la vida, de l'alegria

que mon cos demostrava ab desitjos de bo-

tar y de corre...
¿En qué pensava? Imposible dirho; tan

sois dues paraules retorts que bategaven

dins mes orelles al correr de la sang per les

venes.
Vaig pendre la pujada sens que m'aixa-

fés lo penós d'el camí llarch y dret per les

roques, fins al cim que destriava coronat

de núvols.
Darrera mi quedava un seregay de pe-

dres rodolant fins al torrent cada pich que

ficava el peu á terra.
May vaig pensar que, com la més petita

de totas ellas, també podía redolar jo. Al
contrari: els ronchs tsc!afits de les pedres
que queyen rebotant, era l'acompanyament
de una cançó, son renom monoton era la
cadencia del meu cant.

Quant vaig ser bastant amunt me vaig
aturar un moment pera mirar els camps
que ma vista descubría.

Els comellars coberts de pinar que veya
á mos peus, semblavan una mar de titans
enfurits, qu'en mitj de la tempesta, hagués
petrificat la veu d'un Deu.

¡Qué petites eran las cases blanques que
s'extenten per les comes!

¡Qué gran era jo que tot ho dominava
d'aquella penyalada, tot sol ab mon cor y
ab mos somnis!

Tot ho dominava ma vista, tot parexía
fet lan sols pera mi. M'entraren ganes de
cridar, de donar part á n'el bosch de la me-
va felicitat que ja no cabía dins mon cor y
ab veu que jamay mon pit tornará fer sen-
tir tan ample y tan viva, vaig dir les parau-
les que c Im cops de martell bategava la
sang dins mes orelles y qu'ab poquíssims
sons, ho expresaven tot...

—¡M'estimada!...
Y allavores ¡oh prodigi! les penyalades

y barrarichs ho anaren repetint, fins á per-
drerse l'eco per la fondaria del vall.

ERNEST ESCALAS.

Palma de Mallorca.

iI oncelle3

VII

Qu' hermosa estava quan s' adormía
dintre'ls meus braços, com un breçoll
Jo li'n cantava una cançó mía

que sé tot sol.

Desd' ¡aquell dial no vull cantarla;
que me la guardo, y ab gran rezel,

er altres voltes qu'haig de breçarla...
quan puji al cel.
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VIII	 AMOR CRUDEL

Ay, mes de Maig! tristesa'm donas,

y cad'any més: Encar ets viva en mi y en ta presencia

Totes de blanch, ab les corones... tot un passat d'amor floreix amable.

¡y ella no hi esl Y passes magestuosa y ets I'essencia
de quelcóm que s'esborra irreparable.

Les veig de lluny, y m'hi arrimo

quan ningú'm veu; Voldría ferte nieva y que impossible

que com á filles me les estimo... aquet desitj me fós, perque t'ausencia

¡pel recort seul et tingués lluny de mi, casi invisible
á través d'una boyra d'impotencia.

Cántichs y flors!... ¡l'altar, qu'alegrel

Mes... jo me'n vaig, El teu gest orgullós ni la clemencia
qu'elles tot blanch, y el meu ben negre... voldría acordar al feble que l'implora;

¡Ay, mes de Maig l ni una mirada teva en sa excelencia

IX
consolaría al trist qu'es á ta vora

Lo sonriure del seu llabi,	 Oh! maligna. Oh! perversa en ta inclemencia.

era un Arch de Sant Martí	 L'amor meu sois desitja ta presencia.

per tot mal y tot I'agravi	
LEANDRE MONTAGUT

que plovía sobre mí.	 22 Jener, igo6

La veu, plena de misteri,

la Fé m'inspirava; y jo,

ohintia com d'un psalteri,

me posava en oració	 1^ _

Y sa !lágrima primera	 4	 ^^

regantme'l jardí del cor,

feu brotar la primavera

eternal florir del nostre amor.

Llá;rima y veu y somriure: MISSA-MAJOR
son los treus claus, qu'al plegat

crucifixan lo meu viure El temple eslava curull de gent com tols

en la creu de son passat. els diumenges.	 Un seguit mormoll	 d'ora-

X cions semblaven escaparse sinceras d'aque-

lla munió de cors. Las veus de Porga re-
Quan nos tornarém á veure, trunyint contra'ls murs de 1'esglesia aparei-

tinch por que no hu voldrém créure; xía com si volguessin obrirse pas pera dei-
mes si hu creyém com fins are, xarse ourer allá al lluny. Una qu'altre ulla-
ja no'ns dirém: «filial»... «apare!»... da de sol traspassant	 las vidrieras de colors
Perque vivint d'un sol cor,

ens nomenarém: «Amor».
d'arrán	 de la cornisa venía	 á caure abaix

pera posarse damunt dels caparrons rossos

P. PALAU G. CZ DE QUIJANO ó de las testas blancas, quinas	 prenían uns

matissos virolats del tot extranys. Del pres-

biteri de tant en tant ne baixaven alenades

d'ayre aromatizades d'encens.

La casulla del celebrant llensava reflexes

daurats quins anavan á barrejarse ab aque-

llas coloraynas de demunt els caparrets ros-
4`}

1̂

sos y testas blancas. Los psalms llensats pels
l clergues desde'l	 chor venían á arrodonir la

nota. Arreu misticisme, tot un poble con-
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trist, agenollat, demanant perdó á son Deu

En Mon de la Portella qu'ohía missa des-

de vora la pica de l'aygua-beneyta s'excla-

mava de baix en baix ab un bayletás ferreny

que tenía á son costat.

¡¡Batua si me la pagará la Marió del

más d'en Molas!!

Pur com la neu de les congestes

alsém nostre ideal:

dominém boyres y tempestes

com l'águila capdal.

A sol ixent la nostra herencia

guaytém en bell conjunt,

y sobre dols y decadencia,

¡oh cors, amunt, amunt!

M. COSTA Y LLOBERA Pbre.
¡¡Y al hereu del Camps, llamp me mati

si nol!..

¡¡Malehitsiga!!... ¡Fiat de donas!...

Y giravoltant nerviosament la gorra entre

sos dits llarchs y ossosos repetía. ¡Batual

¡Batua!. 	 .

si me la pagará!!...

En tant els cants dels clergues s'aixecaven

enlayre... enlayre.. magestuosos, per da•

munt d'aquella munió y la, flayre d'encens

s'escampava arreu. Els raigs de sol traspas-

sant las vidrieres de colors de la cornisa se-

guían omplenantho tot de llums extranyas.

FRANCISCO X. VERGÉS.

Torelló.

]f

s^iil}

HIMNE DEL "ORFEÓ CANIGÓ"

¡Amunt, oh cors que'l cant exalta,

amunt cap aquell cim

ahont nesqué tan pura y alta

la patria que sentím!

Allá á les fonts de nostra historia

cerquém la sanitat,

y el aspre níu de vella gloria

esforç no adulterat.

Per les montanyes regalades
cançons y flors cerquém,

que més gentils y més gemades

amunt les trobarém

ESPANT

L acabar la torre, el propietari hi posá ro–

vidrieres y'I cap del mes ja tenía llogater. Senyor
de mitja edat, ulls vius, de bon port al aparent,
y pel completar las senyas sois s'hauría pogut es-
mentar la característica rialleta que no podía des-
cifrarse si era mostra de bondat 6 era la refinada
ganyota del hipócrita que dins seu amaga'l qu'es.

El vejeren passar per primera vegada'I l lindar
del portal y no'l vejeren sortir de nou á pendre
vistas del barri que habitava; de segur qu'es do-
nava per satisfet contemplant el passeig desde la
seua cambra, mitj amagantse darrera'Is vidres de

un finestral tancat nit y oía, sempre darrera'ls vi-
dres, passant revista de tothom qui s'esqueya
passar, sempre la rialleta ..

Una casa tancada á tothora, un home darrera
els finestrals, y una serventa que quan[ venía
de compra, darrera d'elta's tancava la porta...
Si voleu saber lo que hi 1 a de misteri en una
casa feuse amichs ab el servey y Al la curta ó á la
llarga ho sabreu tot fil per randa, mes aquest
consell no hi resava en la serventa que casi sabía'I
mateix que tothom... Un senyor sol,.. sol dina...
altre quet al sopar.

Ella, la serventa, la contractaren á la botiga del
ca..tó ab tan bonas condicions que de primer mo-
me.,t duptá... Per fi aceptá l'oferta. Al primer
dia li digueren: Veu, aquet es el meu cuarto,
ningú hi entra... Vingui qui vingui no rebo,
m'amohina molt parlar, vosté fassi» y no li había
dit res mes...

Una nit sentí soroll, mes no fou res... els
passos s' allunyaren, moments de sobresalt,
per fi lo temor cumplintse... passá de llarch
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de la cambra de la serventa, la serventa saltá

del llit, seguí'! rastre y el cía de ¡luna li mos
-trá aquell home segut en un banch del jardí...

—Qui será.., que deu fer...
Poch va preocuparla, paga ya bé, no passavan

contes... donchs poch había de molestarla qu'el

seu amo passès la vida solyvern dins sa cambra,
are dormint, are fent bacaynas, are Ilejint... ó

que s'en anés al jardí á contemr:lar la lluna pero

res, enterament res qu'ella pogués pregonar la

nova á qui Ii preguntés per l'amo nou que tenía.

Quina vida, no podía pas durar, ni la d'ella tan

bona, ni la d'ell tan recullida, ella tot lo dia rega
-lantse sens que may inoportuna veu la molestés

perque cuydar un home no mes en horas de men-
jar ab bona fe no Ii causava molestias, ni rondi-
nava may per el menjar que li donava, ni si sen-
tía soroll.. sols un dia' l va veure enfadat,ella ta•
fanerota á mitj matí compareixé al seu cuarto y
caminant de puntetas s'escudrinyá. No réya com
de costúm, ben al contrari,estava aixugantse una
!lágrima y'! demunt la taula hi tenía un retrato
que embadalit contemplava...

—Què crida?
S'aixecá fet una furia, cuatre crits d'escándol

paraulas sens resposta per la qui fují escorreguda
del atreviment, y després es tancá de nou.

De tal feta ab pany y clau tancá la porta. Per el
conte que li tenía no feu mes provaturas . passar
dias y cobrar mesadas, el demés qu'es cremi que
per ella res hi tenía en aquell foch...

No era cap mal home, mes aquella rialleta...
era de dolenteria ó eral visatje bestial d'un home
foil, mes si no feya res que tingués que cau,arli
alarma... á la fi's doná per la pell y ni la molestia
es prenía de mirarse'l per veure si descubría quel-
cóm en l'arrugada cara del seu amo.

—Vol dinar?.., vol sopar?
Y res més. Vetoaquí la conversa per cridaria á

taula... Ah! un detall, sortint del cuarto el tanca-
va també, mirava si lo mateix era la porta del ca-
rré... y's seya de cara'l jardí.,. sempre abatut, com
si las penas agriessin el cor, mes, ell seguía ab la
rialleta de costúm...

Un dia dinava... el jardí era grandiós, al lluny
es veya fins els darrers extrems de la ciutat po-
blada.., de pronte s'aixecá... mira cap á la cal re-
tera que vorejava no massa lluny de la torreta y
com si vejés quelcóm que l'intrigava, s'esgrogue-
hí'l semblant, tremolós com un malvat devant la
justicia corrents ajusta la vidriera de la galería, y
per una escletxa seguí mirant, sempre en el si-
lenci, la serventa espantada com si temés la follía
d'aquell home... Després parlá refermant una or-
dre... parlá tremolosament.

—Vingui qui vingui, no obris may...

Y's tancá dins la seua cambra.
La serventa obrí la vidriera y mirá vers ahont

mirava 'I senyor... no veya res... ah!... si...
una dona que s'allunyava poch á poch... que
pará un moment el pas y mirá vers la torre.., ella
la serventa també tremolá, aquella clapa negra á
la grisa claror d'un día núvol lí causava es-

pant...
— Potser si qu'está esperitatl digué ella un cop

asserenada, vrjent perdrers al lluny la figureta de
la desconeguda.

No pogué menys, tenía necessitat de plorar y
plora... mes després com si resolgués, consolant

-se aca lá'l plor:
—Ahl no... jo m'en vull anar d'aquesta casa...

estich massa sola... demá buscaré nou amo ..
AI demá en contes de cercarlo ella á ell, fou ell

qui va escometrela,
—Estaré uns quants dias fora,.. m'en vaig...

tingui...
Y allargant diners, sens esperar resposta's calá

el sombrero, es posá I'abrich y s'allunyá... La
serventa restá soptada per la escomesa d'ell, d'ell
qu'el vejé rejovenit, elegant, cert rastre del que
potser fou y no semblava... el vejé allunyarse ri-
jit, altiu y serio.., res de la rialleta peculiar de
las horas de solitut y d'aburriment.

Qué fer?... anarsen no podía, per atenció á la
llibertat que li doná en la mitja anyada que feya
vida en la casa, esperar que tornés, alashoras si
que'i desdonava ab el recapte arreplegat que no
era poch ni molt com si diguessim.

Vindría algú?... Fujía ell? .. quanta frisansa,
quant de neguit la sortida d'aquell home. Tot el
vehinat ja ho sabía qu'era fora, clal com que no
veyan la cara rihent darrera'Is vidres...

Un vespre sentí trucar, no obriría pas si no era
ell, recordava l'espant que l'esporoguí per sem-

pre...
—Qui ha?...
Guaytant per la reixeta, una ombra sjls poguí

veure, una ombra que sordament repetía impe-
ratihua.

—Obra.
No era pas ell y no l'obrí.
— Dispensi... no hi ha l'amo.
El desconegut s'allunyá sens ferse pregar.
Aquella nit fou perduda prop del foch d'un

braser, no hauria dormit, y per no clucar l'ull
mes valía passar la nit de vetlla...

Nit llarga y pasada, freda com la que més...
aquell tich-tach del rellotje '1 sentía dins el
cor com si li contés un temps perdut miserable-
ment per culpa de la seua por... mes perque te-
nirne? no estava tot ben tancat ?... Els contes de
bruixas de ¡'infantesa, allá dels borrallons de neu
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y homes que surten per las parets, la tenían ben
desvetllada; y sens altre remey qu'encomenarse á
Deu per allunyar el temor del mal...

Als pochs días torná ell. Quant li feu saber la
visita torná á riure y res de nou afegí'I Deu te
quart de l'arribada.

Ella perde'I temor al veure que s'ho pienía ri-
hent qui era culpa de sembrar l'espant al seu en-
torn. Y ja no tingué més la deria de fujir d'aque-
lla casa.

Passaren vespres... nits... y la darrera, quant
deutía esser mitja nit la despertá el cocaracoch
d' un gall... sentí esgarrifansas de fret y eran
de cara al bon t :mps.

Sorda remor... potser era ell que anava'! jardi..
no,.. fressa de tancar la porta del carré... Silenci.
Se'n había anat?...

—Ah!... no... aixó es viure ab sobressalt. Demá
surto d'aquesta casa... digué resoluda la ser-
venta.

Ohí un jemech ofegat... la veu d' ell... després
un ay!... fondo.., com si demanés socors... ahl si,
no era aprensió, era la veu d'ell que la cridava.

Encoratjantse, sens temor saltá del llit, corre-
gué envers el jardí y allí, á las ombras de la nit
ab tota la forsa dels seus pulmons s'escanyava
cridant socors...

No tardaren en compareixe'I sereno y vijilant,
saltant per el jardí de dret feren cap á la cambra
d'ell ..

Quadro aterrador... No reya pas aquell cadavre,
agarrotat, lligat com una feral silló desde ahont
rioler contemplava la gent que passava per el

carré.
La testa reposant demunt el pit.., els darrers

palpiteixos de una vida... jirant els ulls en

blanch...
—Jo no he sigut... jo no he sigut... cridá la

serventa plorant...
Els mobles intactes, ni senyal's de forsejarlos.

Un vehí que ha acudit als socors acompanyá á

l'autoritat seguint la casa y cap rastre trovaren.
La porta del jardí perjurá que !'habla oberta ella

per cridár als hostes.
Al tornar á la cambra d'ell, demunt la taula

trovaren un plech de paper que al obrirlo tots

restaren parats Jevant del misteri que mes s'en-

tranyava,
<Fins sota terra t'hauría trovat».
Y per firma una lletra solsament.
Nom d'home?... de dona?.,, aneu á sapi-

guerho...
Els diaris ne parlaren, la justicia buscá, de so-

bres ignocenta aquella dona poch la molesta-

ren...
Era rich?... ca... uns quants quartos trovaran

en sa taula despatx que ningú cuidá de recla-

mar...
No mes que jo, jo que vaig veurel per prime-

ra vegada'1 llogar la torreta, vingué !a memoria
la recordansa del efecte que'm produhí «rialleta

de bondat... ahl no... mostra d'hipocresía que
amagava dins seu» Deu sap si I'assessí tenía rahó
un home que fuji del mon, molt li te en deute y

qui deu paga doy?
El que es l'amo de la torreta prou besquejava

per llogarla mes quant sabían perque aixó es sap

desseguida, lo de la misteriosa mort no podía pas
fer fira ab el llogater que no s'arriscava viure en
la llejendaria casa, fins que passats molts anys
hi feren cáp uns extrangers que al notificarlos la
nova rigueren y sens escrupols prengueren á be
lo que pensavan eran falornias de la gent del

vehinat.
Y. L. BRICHS QUINTANA

LA DARRERA GANYOTA

En Carles Oliva resolgué disfreçarse co-

vant en la seva ánima quixotesca el projec-

te inconmensurable de parlar ciar als amichs

y coneguts; de ferias enrogir al veure ex-

tesa devant deis ulls curiosos tota la roba

bruta moral; les interioritats oblidades, les

histories terribles mal disimulades per una

cobertora vergonyosa. El! ja s'hi veya em

-bolicat en aquell trajo ridícol de clomw,
massa ample per son cos demacrat; els ulls

maliciosos relluhint dintre els forats oberts

en aquella fantástica carota que inmovili-

sava plásticament una ganyota dislocada,

imposible, fenomenal. Es sentía viure din-

tre aquella roba aventurera en que la seva

ánima era empresonada; y un doll de pa-

raules atrevides, justes, descarnades, es pre-

sentaven fácils á la construcció de les frases

desvergonyides.

Faría un escándol ben gros, que ningú

pogués reprimir; una mena de judici final

en que les culpes de tots fossin exposades

á la venjansa pública. Una confusió de ve-

ritats despullades de falses vestimentes, pas•

sant en irrespectuosa cavalcada devant dels

espectadors, quina avidesa malsana es com

-plauría en grapeijar fastigosament les con-

ciencies envilides.

Feya bon día el diumenge de carnaval,
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quan en ( arles Oliva sortí disfreçat; y la
gentada caminava calmosa, obstruiiit el pa-
seig. En Caries cercava algún conegut; el
cor bategant ab (orsa; mormolant paraules
confoses que volíen escaparse de sos llávis
entre riallades sorolloses, interjeccions de
sorpresa, d'escándol, de follía. Y sota la ca-
rota de cartró (un rostre repugnant, carica-
turesc , girat en un rictus, els llávis vermells,
badats; els ulls formant angle entre sí; el
nas grandios, cyranesc; les galtes blanques,
inflades; la barba corva, dirijintse resolta
cop endevant en una apariencia d'esperó)
l'Oliva reya placidament en un somriure de
bon home, inofensiu.

Quina alegría! Arribar y trobarse ab un
amich, un xicot de vint y quatre anys, sense
virtuts ni vicis; era una sort haberlo vist
á temps.

Y en Carles, á son costat, estrafeta la veu,
accionant desmesuradament li parlava á
grans crits.

—Home no vajis tant depressa. No fugis,
no; sembla que't fa tornar vermell parlar
ab una máscara. Digues quelcóm, apa, que
tens por de mi?... Tant xerraire qu'ets á
casa els P.iignous y ara no puch arrencarte
una paraula. Si, home, ja t'en donaré de
carmetlos, vull que t'e!s guanyis primer.

Es dir que ja no hi vas á veure la Elena.
Mal fet, molt mal fet. Veyam explica com
ha sigut aixó. No ho sabs? No sabs res avuy,
¿tampoch saps qui soch jo? No'm coneixes,
ho veig en tos ulls inexpressius, en tots
llavis tremolosos que no poden dirme res.
Tu no sabs may lo que vas á dir. No saps
hont g as ni lo que has de fer. Sois recordes
el nom d'Ella, de la novia, y els d'uns
quants amichs que visites invariablement
els dillums, els dimecres, els dissaptes.

Em coneixes ara? Tu parles molt de mi,
dius que soch estrany, aixelabrat. No soch
aquet que tu dius. Es mes semblant á tu en
Gabriel perque tots dos no vos distinjiu
per res dels altres. Riu, home, riu. Si aixó
fa riur, , . Que tens por que m'enfadi ab les
teves rialles? Potser no'n saps de riure.
Perque tu no saps res, ni et fixes en res, ni
has pensat ni ideat una sola cosa original en
la teva vida. Em mires fixament, comenses
á coneixem ó vols insultarme? Veig en ton

rostre una intranquilitat que va creixent.
Em fas ¡lástima, pobre xicot, éh que te-
nies por de que't robés la cartera ó el re-
llotje?..

En Carles es feu fonadís. Son reya, sonreya
alegrement al calcular l'efecte de ses parau-
les. Y confós entre la gentada s'allunyá de
la primera víctima y escullí la segona, com
qui tria una flor per aspirarne la flayre y
esfullarla crudelment entre els dits tortu-
radors.

Elena s'acostava, y en Caries la cridá per
son nom. Y la noya procurant descubrirlo,
á través de la carola el mirava maliciosa,
creyent retrobar en éll caracters d'altres
joves coneguts que la pretenien. L'Oliva
jurá á si mateix que 1'enganyaría en revenja
del despieci ab que acullí ses declaracions
amoroses. Y li digué dolçament, exagerant
l'entonació ab un enfatihc parlar: —Fa una
hora que't buscava pel paseig. Estihc con-
tent, contentíssim d'haberte trobat tan ria-
llera. ¿Per qué'm mires ab aquets ulls?...
Nom coneixes? Si, á veure qui sohc?... No,
no sohc en Juli, ni en Lluís, ni l'Arthur,
soc un altre.

Vols flors, pren las, per tu las he portat.
T'agraden?.. A mi m'agraden mes tos ulls,
tos llavis, y tos cabells; tota tu sencera y et
desitjo tant...

Els altres dies tinch por de parlarte, de tos
Pares venint á interromprem, de tu que no
vols escoltarme Pero avuy tinch que parlar-
te de tan tes coses

T'estimo, tu ho sabs y no vols correspon-
dre á mon amor ab un somriure inicial de
nostre afecte. Et segueixo per tot, et miro
sempre devotament y trobo en tu una nova
perfecció desconeguda.

Vols perdonarme mon atreviment? T'he
besat cada nit, resseguint l'imatje de mos
somnis ab una linia de besos que floríen al
teu voltant com una garlanda de roses.

Y tú no hi penses may en mí? Per qué no
con testes?

Voldría poguer dirte tot lo que silencio-
sament t'he repetit mil vegades com una
oració inolvidable, y veure en ton ánima
els sentiments que germinen. Vols que t'es-
crigui cartes? Posaré en elles tota la meva
passió en ratlles incoherents, en frases que
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potser no entendrás y et semblarán atre-
vides

Yo mateix et confesaré que soch atrevit,
desequilibr,,t, com se sol dir, perque no soch
de les teves idees. Pero si tu no en tens de
idees, tu vius sola ab tos sentiments com ab
uns gossos fi dels que afollats per la fam aca-
barán per rosegarte.

Y altre vegada, avans qu'Ella pogués dir
una sola paraula abandonintli la toya de
flors, en Caries es confo.agué entre els cu-
riosos.

Enardintse mes á cada nou esbronch, con.
vensut de que individualment no podría
parlar ab tots els coneguts per dilshi la ve-
ritat y demostrar els error en que hablen
fallit; al veure 1' inutilitat de la llevor que
no germinaría en els cervells per 1'insuñ-
ciencia de ses para eles, resolgué predicar la
bona nova .+1 poble desde un banch del pas-
seig. Cridava á la gentada per revelar lo
desconegut de moltes histories:— Veníu,
bona gent, acosteuvos. No vogueu esser
may mes enganyats. No vos fieu de les apa

-riencíes. Poble miserable y escarnit, es-
colta.

Y comensá un discurs grandilocuent, te-
rrible, acusant als culpables, als grans ho-
mens de la societat que paseijaven lliures
entre elis y passaven orgullosos, mirantsel
despreciativament com á un pobre home,
un boig inofensiu, un profeta enderrerit
sens força per enderrocar una sola pedra.

Y ell escupia paraulades sobre els pas-
sants; els llensava al fang del oprobi; els
senyalava ab un mánech d'escombra en un
gest dominador, viril, trágich.

Y la gentada, acullint ab mostres d'apro-
bació les seves paraules, l'interrompía aplau-
dint frenéticament.

Després criticó al poble, exposá sos vicis,
sos defectes. Y 1 1 munió remorosa als seus
peus callava; resignadament escolteven les
frases crues en que les ferides socials eren
torturades. Molts aprobaven estussiasmats.
Calía regenerar al poble Pero un protestá.
Sense Ilógica, sens arguments, tirá per terra
tota l'opinió d'en Caries tractantlo de far--

sant y enemich del obrer.
—Es un senyoret que volt divertirse á les

nostres espatlles. Un mosquit amohinós
que rondina sense solta.

Es sentí algún xiulet y veus de fora. En
Carles volgué imposarse pero la massa bullía
els seus odis per atacarlo cobardament Y
d'una empenta el tiraren daltabaix del banch
y l'atropellaren perseguintlo ab les seves
burles.

Tot era perdut. Ya no era posible reco
-mensar lo destruit. Y en Caries s'arrencá

el trajo y la carota y ab el cap nú es dirijí
á casa seva. Al atravessar el lloch dels cotxes,
llensá á terra la disfreça y seguí el seu ca-
mí. Venía un landeau ab la familia d'un
conegut seu, un vulgar burgés que ab
veurel sens capell senyalantlo als altres,
rigué. Pero en Caries passí com si no'l
conegués, mirant qu'els altres cotxes no
l'atropellessin. Al ser á l'altre paseig y gi .

-rarse per donar un darrer cop d'ull ab trajo
veigé la carota ab la boca oberta desmensu-
radament en una ample rialla que l'esquei-
xava. Aprop d'ella el trajo era extés; sem-
blava un cadavre prempsat ab el cap fora
del tronc. Y la careta desfeta en la darrera
ganyota. demostrava ben ciar que les rodes
del landeau li havien passat per sobre.

OCTAVI PELL CUFFI

CRÓNICA
D' ART

PRINCIPAL.— Vari fent. Donan concerts
que ja un altre os en dirá la seva opinió,
porque nosaltres tením la feyna repartida y
el crítich musical es qui os ne parlará.
Anuncian estrenos, La presó de Lley,da,
lletra d'en Gual y música d'en Jaume Pa-
hissa; en Pahissa debuta, en sap molt y es
d'esperar que l'éxit coronará l'obra de nos-
tre amich ycompany.

ROMEA —La taca de café, arreglo d'un
arreglo d'altre arreglo del francés ¿qué va
que non queda res de l'obra original? Si'ls
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altres arreglos son com el catalá, serían de-
sastre darrera desastre... Es veu qu'es home
de gust aquest senyor qu'es firma R. F. C.,
es veu que deu tenir bo ab l'empresa del
Romea, ó la empresa del Romea deu perdre
el gust artistich per moments, no's com-
pren d'altre manera que del contrari jeuría
en un recó'l manuscrit de La taca de café.

Pullas secas, drama d'en Crehuet y Par-
das (M.) y August Barbosa Nos ha sigut
impossible assistir al estreno, mes per un
amich tenim novas de l'obra y'ns fa tenir
falagueras esperansas dels novells autors.

Clá qu'els nostres amichs tindrán alguna
descepció de la crítica, es d'esperar, y mes
tractantse de joves; aquets senyors que fan
de crítica perdonan la vida tot donant con-
sells que á ells no'ls ha valgut atenintse els
seus noms firmants d'una colla de vulgari-
tats, com si no fos prou vulgaritat la seva
firma per ferne cabal de las sevas esterioti-
padas opinions. La questió es dir mal, y de
passada aixecar altres vulgaritats qu'els do -
nan fama de cartell, sens pensar que no fan
res mes que feyna d'infants: bombollas de
sabó. .

En Crehuet y en Barbosa que no escoltin
á ningú, y trevallin, la te y l'entusiasme es
el millor encoratjament.

Fins á un altre, que, que no's fassin espe-
rar, es molt bonich y hermós el desinteres-
sat trevall del joves.

R. RIERA.

CONCERTS GRANADOS

Interesantissims foren els dos concerts
que en las nits del I y 3 del corrent doná
en aquest teatre el notable pianista y com-
positor D. Enrich Granados.

En l'interpretació de las obras que figu-
raven en el programa evidenció una volta
mes sas brillants cualitats pianístiques al
ensemps que un sentiment y una delicade-
sa insuperables.

Entre las obras que tocá cal remarcá las
transcripcions lliures que ha fet pera piano
de las Sonates d'Scarllatti. Las Sonates op.
53 de Beethoven, la en ja major de Mozart
y las obras de Chopin.

Aquestas composicions les interpretá
majistralment, identificantse ab l'autor,
transportant al oyent las dolsas sensacions
d'aquellas sublims melodíes que brotan dels
mágnichs dits d'en Granados produiren
emocions intenses, .fins enlairar l'esperit á
regions infinitas.

En Granados fou objecte de continues
ovacions que l'obligaren á tocar fora de
programa varias composicions mes, entre
ellas una original d'ell.

G.

Teatre Romea, EN PE p BOTELLA monólech
d'Angel Guimerá.
Si un género hi ha del tot dificil en el

Teatre es el monólech.
La dificultat de manejarlo que tenen els

autors y fins de justificarlo, mes que las
tendencias?! modernas son la causa de que
aquest haji desaparegut casi del tot en las
obras dramáticas. Si dificil es introduirlo
en certs moments dintre una obra, mes ho
es omplir l'escena durant tot un acte, per
aixó es que en Guimerá y sols en Guimerá
el Mestre de l'Escena Catalana es l'únich
que ha pogut triomfar en aquest género.

De primer en 7Vlestre Olaguer y desde
avuy ab En Pep Botella ha demostrat altre
vegada mes lo que ja tots sabíam que cual-
sevulga assumpto passat per sa xardoro-
sa imaginació el transforma en obra per-
fecta.

Ab Mestre Olaguer va fer vibrar el senti-
ment de patria de tot el poble.

Ab En Pep Botella ha tocat las cordas
d'un sentiment refinat d'amor de pare. I;n
els dos monólechs hi ha lo mes dificil de
trobar en tot obra per grans que siguin sas
proporcions, assumpto, acció y desenllás,
avalorat per un desarrollo pié de vida y de
vritat.

En Pep Botella es una plana de l'obra
d'en Guimerá prou fer quedar en ella pin-
tada de cos enter sa ben sencera Persona.
litat.

Posat en escena es un monólech per
agradar á tothom y com totas sas obras no
hi ha dupfe que viatjará pel mon ensenyant
lo mhlor que tením à aquesta terra, possat
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al llibre es un article complert d'aquells	 cas, els dos amichs els han escullit, mes els
que es pasan de má en má ab la satisfacció	 que han aceptat no volen seguir els consells
que tením de que tothom gosi alló que mes	 de i s dos excrítichs de ART JOVE.
ens fa sentir

J. T

NOVAS
En P. Romeu, y Kotter, no farán mes

críticas de teatre en la nostra Revista, per
are y tant. En Romeu marxa á Bayreut
ahont hi permaneixerá llarga temporada.
En Kotter marxa á Madrid, ha entrat á la
Redacció d'una important revista. Fins á la
tornada.

Altres companys seguirán fent las críti-

En Carner ens ha donat definitivament
un llibre, «Baladas».

En el próxim número publicarém ur ar-
ticle d'en P. Blas tractant del concert del
Orfeó Catalá, altre del concert d'en Sauer,
aixís mateix la crítica de la Tino de Loren-
za y las esposicions de ca'n Parés, aixís ma-
teix quedan per el próxim número un
article d'en Joan Maragall y altre del Alo-
mar.

A tots els suscriptors s'els enquaderna
-rán els folletins de l'obra d'en Viura, sens

retribució de cap mena. Els que vulguin
enquadernació de lucso tinirán de pagar
un sobrepuig de o` i 5 cents.

Tip. LA CATALANA, Balmes 71

LAS NOVEDADES
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clorossis, esllanguiment, pobresa de sanchs,
desarreglos periodichs, palpitacions nerviosas,

ANEMZA, desvenaixements, debilitat per l'exces de tre-
vail mental, agotanent per perduas humo-
rals, SE CURAN rapidament ab la

Liquida Dr.GrauHemollollp-1,
Demanis en Ia$ farmacias.—Dip.osit Grau y Sufiil, Campo Sa r h, 24

TAPIOQUES Y. PURES

FIGUERAS

• IIPEAI^2S •••••••••••••••SUPERIOR

Á TOTS LOS

ESTRANGERS

Piano$ Bechstein, t3lüthner
I DISCUTIBLEMENT ELS MILLORS DEL MON

Pianolas y altres instruments neumátichs
4 . .pn- pera tocar el piano .1* lli• $UI
Gran varietat en instruments y accessoris

Ventas al contat y á plassos

PREUS DE FABRICA

i iia

Rambla dels Estudis, 11
BARCELONA

FERNÁNDEZ Y CARBONELL
Provehidors de ]a casa real

Rambla de Canaletas, núm. 1 - BARCELO `IA

MATERIAL PERA FOTOGRAFÍA
MONOPOLI ESCLUSSIU DEL INMILLORABLE

Faper celoiÒina mate Satrap
DE L r IMPORTANTÍSIMA CASA SCHERING, DE BERLÍN

DEPOSITARIS de tot qu nt produeixen las POULENC de París
casas AGFA	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . de Berlín

GOERZ.	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 de	 Berlín LUMIÉRE.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . de Lyon
ZEISS	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 de 1 @na eta.,	 etz.
GAUMONT . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 de Paris Papers al carbó, sensill y d-pble transport.-
RICHARD.	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 » Carbó velours Artigue y á la goma bicromatada
EASTMAN	 . .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 » Hbcheimer.

SUCURSAL- LABORATORI EN MONTSERRAT
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