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posar-se a esmersar inútilment bona part de

les energies aont empenyen l'ideal que les

inspira les voluntats enèrgiques y decidides.

Una cosa semblant succehiria en l'im-

portant obra de l'educació a Catalunya, si,

adalerats en que hem de fer ben intensa

l'acció educativa del nostre poble, no tin-

guessim altra preocupació que pensar única-

ment en fundar .Escoles pera conseguir

aquell resultat.	 . ,'-1^
S'imposa la realisació d'un plan més _	 '

¿

ESCOLA DE MESTRES

I

L ES obres grans y de trascendencia en la

vida dels pobles exigeixen l'empenta de

l'acció inspirada en un plan vast y comple-

xe, pera que aquelles obres arribin sense en-

trebancs y defalliments a la realitat del

triomf. Treballar d'una manera incom-

pleta, o sense orientació ben fixada, es ex-
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complexe, com ho es el problema de l'edu-
cació, especialment a Catalunya. Ajudarà
molt a resoldre -1, atenent a totes les conve-
niencies, 1 implantació de la nova Escola de
Mestres, que desde l'Agost vinent funcio-
narà a Barcelona.

Es ja convicció un poc extesa a la nos-
tra terra, la veritat axiomàtica de tota bona
Pedagogia, de que no es suficient ensenyar
als noys en la llengua que enrahonen pera
que sigui l'ensenyança que's dongui profi-
tosa: s'ha d'esser, ademés, educador-, des-
pertant ab l'ús de convenients procediments
les facultats dels noys més que enfarfegar-les
ab coneixements sense solta, inútils quasi
sempre en la realitat pràctica de la vida.

Y avuy no són tots educadors els nostres
mestres. Floreix, sí, ab orgull de la nostra
terra, un estol brillantíssim d'educadors ca-
talans, avançades d'un exèrcit invencible,
apòstols venerables ja molts d'ells, que en
una vida llarga de lluites pera la gran obra
porten el llevat d'una gloriosa y segura re-
naixença; perd n'hi han també que són en-
cara encarnació de rovellades idees, anti-
quats y carrinclons sistemes, que s'han de
desterrar pera sempre.

Es veritat que a que hi hagin encara-
aquests rancis educadors hi correspon una
responsabilitat principalíssima a la deixa-
desa de l'Estat, que en això, com en tot,
però sobre tot en coses d'educació, se mani-
fests sempre tant completament desballes-
tat. Arriba aquesta deixadesa a manifestar-
se ja en el moment que'ls joves volen ini-
ciar-se en la noble tasca d'educadors. Els
alumnes de les Normals oficials reben l'edu-
cació, que no es pas la que ha de fer els
mestres que avuy convenen, preparats pera
realisar la noble acció que han d'empènyer.

De la deixadesa de l'Estat ne són vícti-
mes igualment els professors de les mateixes
Nórmals. N'hi ha prou ab veure'ls edificis
on poden desenrotllar Llurs iniciatives. Res
de lo que han de tenir s'hi troba. No hi
busqueu, en lo que haurien d'esser palaus de
l'educació, res de nou y perfecte, avuy que
la ciencia pedagògica està trasbalsada per
tantes y fecondes renovacions. Ab els mi-
grats medis que en tot se'ls obliga a moure,
se veuen impossibilitats pera desenrotllar
llurs iniciatives peritíssims professors.

Y els bons mestres que, no obstant, exis-
teixen, bella mostra de la força del treball y
de 1'iniciativa individuals dels fills de Cata-
lunya, no són proas pera atendre les neces-
sitats urgentes que porta la successiva apa-
rició de noves Escoles educatives. Al fet
innegable, per desgracia, de que no són
mestres tots els qui se'n diuen, ha d'afegir

-se la veritat no menys evident de que són
insuficients per llur reduit número'ls que
existeixen pera atendre fins a les exigencies
més urgentes de l'educació a Catalunya.
Avuy no seria possible aumentar el número
de les nostres Escoles, encara que tingues

-sim medis pera realisar-ho, si aquestes Esco-
les haguessin de servir pera quelcom apro-
fi table.

Seguint com fins ara, veuriem sempre
realisar d'una manera migrada y incompleta
l'empresa de la regeneració per l'educació
del poble, el fonament de tota regeneració,
individual o colectiva.

Pensem-hi una mica en les ensenyances
que d'aquestes consideracions se deriven.
Pensem, sobre tot, com ho farien, el dia
que tinguessin medis sobrers pera realisar-
ho, amos de casa nostra, l'extendre a tota la

-nostra terra, obligats per dever imperiós y
ineludible, l'halè vivificador de la nostra
ànima catalana.

F. JOVÉ Y VERGÉS

GOIGS

Verge santa de l'Arola,
Vós qui sou la netedat,
guardeu-nos de la verola,

guardeu -nos de pecat.

La vostra ermita es humida
y ab farums de bestia;
per l'enllosat de l'eixida
l'herba hi creix y hei creixerà.

Les trenyines l'endomassen
ab desiguals penjarells.
Les vostres llanties s'hi glacen.
Cauen vostres oripells.

Més Vós hi viviu contenta
com dintre'1 rovell de l'ou,
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y sou callada y lluenta
tant si fa sol com si plou

Sou petitona y rodona
com la grana a ['espigar,
més porteu una cotona
que enlluerna de mirar.

El vostre Infant es l'espiga
que esqueixa'l tèl dels ermots
Teniu parada botiga
de pans dé cera y ex -vots.

Sou una Mare pagesa
y féu una olor de pa...
Sols us falta I'arquimesa,
la ganiveta a la mà,

y l'estol de la mainada
entrebancant-vos els peus...
Més us deixen isolada
ab els Ilops y ab les guineus.

Verge santa de l'Arola,
Vós qui sou la netedat,
guardeu -nos de la verola,

guardeu -nos de pecat.

JAUME BOFiLL Y MATAS
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EL TEATRE D' IBSEN
EL CEL

(Continuació)

M
ALGtzAT la latitut hiperboria de la Pe-
nínsula Escandinava, el clima es dolç

y tebi en comparació ab el de Russia o Polo-
nia. La forma del litoral hiajuda no poc. Als

fjords la temperatura de l'aigua es major que
la de l'aire ambient. Defensats del gel per llur

muralló de rocs, són aquells uns vasts focus

calorífers que, en cas de desaparèixer, farien

del país una nevera. No es això sol. Els vents

càlits, essent els predominants, temperen el
clima. Les tempestes són rares y el llamp y
la calamarsa una extranyesa. En cambi, les
pluges abunden. A les illes Lofoten plou un
dia de cada dos. Malgrat la tebior de l'at-
mòsfera, un quint del territori es inhospi-
talari. Poques masies hi ha per sobre'Is
600 ni. Viles se troben com Solloissa que
esperen mesos y mesos claror de sol. En

cambi, a l'estiu hi ha llocs, com el golf de
Botnia, on la xardor es intolerable.

Si'l lund es amic de l'home ab son accés

fácil y sos arbres clars, 1'skog, en cambi, ab
sos blocs de granet, son tapiç de melça, sa

espessor de mates y herbatge on creixen sau-
quers, cireres de pastor y mirtiles, esfereeix

al pagès. Els altíssims troncs de pi y abet Ii
evoquen la terrorífica visió de la skogfru,
«la dama de les valles». La foresta regna

encara en senyora al país. Malgrat la devas-
tació que, com per tot arreu, s'hi ha fet,

ocupa avuy dugues quintes parts del terri-

tori. Sols les Provincies Bàltiques de l'im-

peri rus poden comparar -s'hi en aquest con-
cepte. Pera trobar boscos més frondosos
hauriem d'anar fins al Canadá o la Siberia.

En aquelles verdes soletats out el mer

-lot malvís o rossinyol del Nord hi deixa

sentir sa melàngica cançó, els animals sel-
vatges no hi lluheixen ses xamoses corre-
ries: La caça primer y la civilisació després

els han expulsat a trets. Ossos, llops y linxs
són posats a preu com malfactors. No's fa
més per l'innoble guineu o els repugnants
aucells de presa. L'alce hauria desaparegut

a no prohibir-ne la persecució. El cabirol y
el cervo juguen encara a les selves. El tímit
castor apareix de quan en quan pera tornar-
se a amagar. La llebra, el blanc pelatge de la
qual se confon ab la neu dels voltants, surt

d'excursió als hiverns. En cambi'ls rens, de
tant pintoresca figura, passen a esser curiosi-
tats de Museu, excepció dels degenerats, que
crien els lapons com animals domèstics.

L'ós blanc sols se veu al Nordland.
L'aire no es solcat per legions xisclants y

voladores sinó als dominis del mar. Aquí,
com tantes vegades a la península sueco-
noruega, l'aigua guanya la terra. 111entres a
la majestuosa foresta no hi ressonen els

cants alegres com a Alemanya, a la costa hi

admirem la riquesa més esplèndida en au-
celis. Les aus viatgeres s'hi donen cita a mi-

lers. L'actiu y previsor habitant hi ha acli-
matat la nostra perdiu. Volen els alats hos-
tes a les roques del litoral, tant nombroses

com a les illes Feroe. Les Lofoten són ano-
menades pintorescament montanyes d'au-
celis. El remor de les ales, que, se sent a ki-
lòmetres de distancia, sona d'aprop com el
xiulet d'una tempesta.
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Les algues són molt peixeres. En lloc
com al mar del Nord entra l'ham a tanta
profonditat. Fins a quatre cents metres se
pesca'l loto dels abims, un salmó d'aigua
salada, un extrany tiburó, y la ximira
monstruosa o rey del mar, com l'anomenen
els pescadors. Aquests se valen encara en
alguns paratges del supersticiós y poètic
encantament del mar pera atraure'ls peixos a
la xarxa. La pesca dóna'l tò á la població
marítima. Que sia fructuosa y el benestar es
general, creixent els pobles costers. Que sia
magra, quan pel Novembre les arengades
passen a exèrcits —y la tristesa cobreix d'un
vel tots els semblants, doncs es el pervindre
del litoral, que'n val de menys. L'occeà re-
serva pera l'home totes les miseries y totes
les glories, no sortint-ne, may l'esperança
com en altra caixa de Pandora.

Si la terra es comparativament rica, el
subsol resulta pobre. El passat de les mines
fa vergonya al present. La plata de Kongs-
berg, l'aram de Roros y Falum,.elsjaciments
ferruginosos de Dalecarlia, pocapreci tenen
avuy. Els filons aurífers d'Arendal, que ser-
viren pera encunyar els famosos «ducats de
ulleres» de Cristià IV, estan avuy en oblit.
Els riuslapons, la sorra dels quals, carregada
d'or, fou al Septentrió de tanta anomenada
com al Mitg-dia '1 Pactolo, corren en un
clima massa dur pera temptar la codicia. A
les fronteres de Noruega y Finlandia, a les
fonts de Tana y d'Ivalo, quan els caçadors
s'hi abocaren en 1872, no'ls recompensaren
més que ab una seixantena de kilos d'or fi.

El cel inclement y la falta de braços
—en una població tant clara y escampada—•

impedeixen l'explotació de moltes riqueses
minerals. Les venes de coure de Kaa•fjord
nos pogueren treballar malgrat llur abun-
dancia. Els ferros de Skjaerstad, a la costa
noruega, que alimentarien tots els tallers
del món, estan llastimosament deixats. Al
Nortbotten suec les esplèndides mines fer-
roses de Gellivara esperen el ferro-carril
que ha de donar-los vida. Y, ab tot, la mole
del noble metall s'extén arreu en columnes
y cims, desafiant els agents atmosfèrics ab
sos colors negres y roigs, com vella arma-
dura d'un gegant.

Pera comunicar-se la població escandi-
nava ha ensopegat ab no pocs obstacles na-

turals. Ja les neus y els glaços errants, ja les
altes rnontanyes, plenes de passos perillo

-sos, han mantingut allunyats els habitants.
Per això a l'aparèixer els ferro-carrils se sa-
ludaren com instrument de salvació. Avuy
Suecia té una extensió ferroviaria com cap
nació d'Europa, ni Bèlgica, comparada ab
el número de pobladors. Noruega ha seguit
el moviment ab més calma, y el troÇ de
Trondghem ha sigut molt temps ('únic;
però aquest defecte, que's deu a la presen-
cia de serres y monts escarpats, se corretgirà
aviat. A més, la gran via de difusió y relació
no es la terra, sinó'l mar, a l'un y a l'altre
poble.

Ja havem vist 1'importancia de les vies
d'aigua a l'economia del país escandinau.
La mà de l'home les ha aprofitades admira-
blement, sobre tot a Suecia, aont el terrer es
menys accidentat. Al començar el segle XV
se proposen els primers treballs de canali-
sació. A 1'esser al XVII s'obre'l gran canal
de rescloses a Málaren. A poc a poc, gracies
an aquestes obres, la Suecia meridional se
transforma en illa. L'esforç consumat al
canal de Gota — projectat ja pel místic y
iluminat Swedenborg—en salvar ràpits y
cascades, es senzillament increíble. Avuy se
va sense interrupció, tot navegant, del Kat-
tegat al mar Bàltic. Per canals secundaris
se pot arribar a Noruega. El moviment y
trànsit per tots aquests passos es tant viu
com a Stockolm.

Lo sorprenent a la península sueco-no-
ruega es viure, ab l'extrema agitació de la
vida civilisada, la quietut feréstega de les
grans soletats. Avancem al nord: hi troba-
rem l'imposant espectacle dels glaciars. En
els mars deserts ahont sols hi juga la gavina,
dels que fins la morça ha fugit, venen les
masses gegantines de glaç rossegades pel flot
d'aigua tebia del Golf Streeam. Mentres a
Suissa l'elevació de les muralles de glaç
errant es de io m., aquí tenen ioo m. y
120 m. Ve un moment que l'enorme massa
flotant se desprèn a grans troços, empenyent
les ones ab estrèpit. Al retornar aqueixes
escumejant, sols fragments neden en pro-
fessó com fantàstics personatges que'¡ vent
empeny. De la massa primera queden a
voltes restos capritxosos com arcs colossals
d'orat raja l'aigua furienta, Els marins temen



ART JOVE	 221

aquest vehinat, que destruiria en un mo-
ment o averiaria llurs fràgils embarcacions.
Lo bell, en tals mars, frisa sempre ab lo
tràgic.

Cap fenòmen pot comparar-se per l'es-'

clat y la magnificencia ab les tempestats

magnètiques anomenades aurores boreals.

Una mena de vel nebulós enfosqueix a poc
a poc l'horitzó, pur fins aleshores. En aque-

¡la boira, que passa lentament del bru al
violeta, se veuen les estrelles, però dèbil

-ment. Un arc més ampld d'una llum viva,
primer blanca, després groga, volta la mas-.
sa tèrbòla. Devegades sembla agitat, hores
senceres, per una efervescencia y un cambi

continuat de forma, fins que llença raigs y
columnes de llum que's prolonguen al zenit.

Més intensa es la claror y més vius aparei-
xen els colors que del violeta y el blanc bla-
vós passen per tots els matiços intermitjos

al verd y al roig púrpura. Ja les columnes

lluminoses semblen sortir de l'arc brillant,

barrejades ab raigs negrosos que simulen

fum espès, ja s'aixequen simultaniament en

punts diferents de l'horitzó. Tot se reuneix

de sobte en un mar de flames de tal inten-

sitat, que Lowenoern, un cop, reconegué en

ple sol els jocs de llum de l'aurora boreal.

Es aleshores que's veu ¡'hermosa corona,
especie de dosser celestial d'una llum dolça

y placèvola. Ja'1s raigs comencen a esser

més curts y menys freqüents, corona y arcs

se disolen, y prompte nos veuen al firma-

ment sinó taques cendroses y immòbils. Es

lo que resta de la grandiosa aparició.

Dintre les meravelles d'aquesta natura

veurem desenrotllar-se un poble que deixa

enrera tots els altres de ¡'Historia per son

valor y robustesa, junt a un sentiment de la

bellesa sols comparable al de la raça helè-

nica.

w. COROLEU

(Seguirá)

TORQÜATO TASSO
Tragedia de GOETHE

TRADUHIDA PER EN JOSEPH LLEONART

ACTE PRIMER
(Continuació)

ESCENA SEGONA

ELS D'ABANS. ALFONSO

ALFONSO

Ja fa estona que vaig cercant a Tasso;
no'1 trobo enlloc, ni en vostra companyia.
No me'n podrieu dar alguna nova?

LA PRINCESA

Ahl'l vaig veure poc; avuy, ni mica.

ALFONSO

Es un vici de temps que més s'estimi
la soletat que'I tracte. Li perdono
que fugi del brugit de la gentada,
prò no puc alabar-li que encongeixi
el cercle d'amistat que Ii formàrem.

ELEONORA

Si no m'enganyo, sens tardar, oli príncep,
cambiaras el reny en alabança.
Avuy l'he vist de lluny; portava un llibre;
a estones caminava, y escrivia.
Una paraula lleu que ahir va dir-me
sembla m'anuncià l'obra completa.
Ben poc li manca ja pera acabar-la
y poder presentar quelcom de digne
a la teva clemencia generosa.

ALFONSO

El benvingut serà quan me la porti,

y perdonat de tot serà Ilavores. .
Tant quan pel seu treball jo m'interesso,

tant quan en molts sentits eixa gran obra

m'omple de goig y deu omplir-me'n, sento

creixe més dintre'¡ meu cor ('impaciencia.

Jamay pot assolir lo que's proposa;
cambia sempre; lentament avansa;
després s'atura; enganya l'esperança;
de malgrat se veu lluny en el pervindre

el goig que tant aprop un hom se creya.

LA PRINCESA

La discreció y l'afany jo Ii aprovo

que ab passos mesurats el porta al terme.

No més per obra y gracia de les Muses

en unitat tants ritmes s'afermeixen,

y en son esprit l'únic desitg ell serva
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de que's vagi formant sa poesia:
ell no vol pas arrenglerar rondalles	 -
que distreuen videntes, prò fineixen
en mots banals que sonen enganyosos.
Germà meu, deixa -1 fer, que no es la mida

el temps d'un bon treball, v, si'I pervindre

ha de tenir sa part, cal oblidar-se

dels que viuen alhora que l'artista.

ALFONSO

Obrem aparellats, germana nieva,
com ho hem fet ab profit fins aquest dia,
Si jo soc massa ardent, sigues més blana,
y jo seré més ferm quan t'ablaneixis.
Llavors potsé'I veurem de cop y volta
al cim on fa tant temps que'l desitjàrem.
La patria seva, el món deurà llavores

resta admirat de l'obra duta a terme.
Una part de la gloria serà meva
y ell entrarà de ple dintre la vida.

L'home de gran esprit no dóna grades
a un cèrcol. encongit de sa cultura;
la patria, el món, en ell deuen obrar-hi.
La gloria y el menyspreu cal que soporti
Ha de coneixe a si mateix y als altres.
An ell la soletat ja no'l breçola.
Sens mirament cal que'ls amics li parlin
Així'l jove 's fa fort en plena lluita:
se ben coneix y's sent llavors un home.

ELEONORA

ART JOVE

Y si un amic, tot fent camí ab nosaltres,
se fes mal en un peu, caminariem

a poc a poc ab ell, bol ajudant-lo,
duent-lo de la mà.

ALFONSO

Prò millor fóra,
tenint remey aprop, tot desseguida
curar-lo ab el fidel concell de metge,
y, un cop curat, asserenats llavores,
empendre'l nou viatge de la vida.
Més jo espero, estimades, que la culpa
del metge barroher may dec portar-la.
Faig tot allò que puc perquè penetrin
en el seu pit fermesa y confiança.
Sovint davant de molts li dono proves
de que vull el seu bé. Si may se'm queixa,
ne faig cerca'l motiu, com no fa gaire,
quan ja creya sa cambra saquejada.
Si res se descobreix, seré li mostro,
-tal com ho veig; y com que l'adestrar-se
en tot es lo primer, la paciencia,

com que n'és digne, en Tasso jo l'adestro,
y vosaltres ja sé que ho feu alhora.
Aquí us he conduit, y aquesta vetlla
m'entorno a la ciutat. Dins poca estona
a Antonio podreu veure. Ve de Roma
y ve a cercar-me. Tenim conversa llarga,
afers per decidir, molt per escriure,
y tot això cap a ciutat me crida.

Aixís, senyor, faras per ell quan puguis,
com tant has fet per ell fins aquest dia.
En el silenci, un gran talent se forma,
en la corrent del món se fa un caràcter.
i Que I'esprit seu, com el seu art, s'emmotllin
als teus ensenyaments y que no fugi
dels homes com fins ara! La sospita
que al fi no's torni en por y fins en odi 1

ALFONSO

Aquell que no`Is coneix té por dels homes,
y el que'n fuig no es pas lluny de desconeixe-Is.
Així ho fa ell, y així l'ànima lliure
més fosca y encongida va tornant -se.
Sovint l'amparo de la meva gracia
molt més del que's mereix. Desconfiançr
nodreix envers de molts que ab gran certesa
no són enemics d'ell. S'escau tal volta
esgarriar-se una carta, o bé que vagi
un servido del servey d'ell a un altre
y surti de ses mans alguna lletra:
ell ja hi veu mal intent y traidoria
y malicia que'1 seu destí socava.

LA PRINCESA.

Ah germà meu! Tenim de recordar-nos
que un hom de sí mateix no pot desfer-se

LA PRINCESA

Deixa -ns també venir-hi a totes dugues!

ALFONSO

Quedeu -se a Belriguardo, y aplegades
pugeu cap a Consandoli. Dels dies
gaudiu-ne a plens sentits y sense penes.

LA PRINCESA

¿No pots restó ab nosaltres y els negocis
aquí mateix, com a ciutat, tractar -los?

ELEONORA

¿Te'ns emportes Antonio, que de Roma
deu tenir tantes coses per contar-nos?

ALFONSO

Y tant se val, criatures! Prò, quan pugui,
retornarem: llavors podrà explicar-vos
de Roma, y cal també que per part vostra
m'aideu a dar-hl premi que li toca
pels molts serveis que jo li agraeixo.
Després, un cop finides les converses,
que vinguin festes y que l'aiegria
per'quets jardins s'escampi, que ab justicia
també a mi, si en ombrós racer la cerco,
se'In faci una bellesa trobadiça.
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ELEONORA

Fent com qui 's tapa'ls ulls, podrem mira'ns-ho.

ALFONSO

Aixís veureu que sé servar respecte.

LA PRINCESA (gitada vers l'escena)
Veig acostar-se Tasso ja fa estona.	 .
Camina a poc a poc, y resta immòbil
de sobte, com obrant ab incertesa;
després se decideix y aferma'ls passos,
y se detura altre cop.

ALFONSO

Quan fantasieja
no li trenqueu els somnis: que s'explayi.

ELEONORA

Ah 1 Ja'ns ha vist y cap aquí camina

(Seguirà)

La collcepció de l'amor elltre'ls trovadora

L antiga poesia provençal t se feu re-

marcar desde 'Is seus . principis per

una profonda originalitat. No s'assembla
gens, ni pel fons ni per la forma, a ]o que

l'ha precedit. La forma es perfecta y no té

models en la poesia clàssica dels Grecs o

deis Llatins. Les idees poètiques y els senti-

ments que expressen els primers trovadors

no denuncíen cap imitació: d'un cap a

l'altre de ]a seva existencia, aquesta poesia
viurà per ella mateixa y no d'emmanlleus.

Aquesta originalitat se manifesta sobre tot
en la concepció que de l'amor s'han fet els
trovadors. Han sigut els primers en conrear
la poesia moderna y ab un esclat incompara-

ble han sabut expressar els sentiments que

aquesta passió inspira; han fet admetre llur
concepció a la societat aristocràtica de llur
temps; l'han imposada a llurs imitadors:
poetes francesos, italians, portuguesos, y

aixís mateix alemanys. Es important recons-

t) El terme es impropri, quan menys en lo que concer-
neix als començos. Els primers trovadors coneguts són ori

-ginaris del Llemosi, del Perigord, de la Gasconya; llur
llengua s'anomenà durant molt temps el llentosí; el terme
provençal no ha triomfat fins algun temps després. El mot
més exacte —que ha sigut, per altra part, empleat ab fre

-qüencia — seria occitànic o occitanià. La Occitania compen-
dria (lingüísticament tots els paísos de ¡lengua d'oc, conc la
Romania designà durant llarg temps els palos de llengua
«romana» o llatina. —N. de l'A.

truir una teoria de la que s'en troben els
elements en el breÇol de les principals poe-

sies modernes, y marcar al mateix temps la
seva evolució; car, encara que la vella poesia
provençal hagi tingut una breu existencia ',

no ha pas escapat a la lley que presideix als
destins de les literatures y de les societats
de qui són l'imatge.

-Res direm del primer trovador conegut,
Guillem, conte de Poitiers y duc d'Aquita-

nia". Fou un home gallart y jovial y les

seves poesies en són testimoni en més d'una
ocasió. Si'Is trovadors que'l seguiren li ha-

guessin copiat la seva teoria de l'amor, res

haurien pogut afegir a la sensualitat, diem

també a la brutalitat d'algunes de les seves
cançons. Aquest trovador d'alt llinatge parla

ben sovint la llengua del més real criat deis

seus escuders. No està gens en la concepció
de l'amor, tal com l'han feta 'Is grans trov'a-

dors del sigle XII: entre el] y Bernard de

Ventadour, per exemple, hi ha un veritable
abim. No deixa de ser curiós que'l precursor

d'aquells qui han sabut expressar ab un en-

cís y delicadesa que no han sigut encara

excedits, els. goigs y els torments que causa

aquesta passió, s'hagués fet de l'amor una

concepció tant essencialment realista.

La deis trovadors que l'han seguit peca

per excés contrari, si s'en pot dir un pecat.
Ha sofert l'influencia de les costums del

temps, que semblen haver sigut més dolces
al Mitg-dia que no pas al Nord. Mentres el

Nord se delecta ab les cançons èpiques, els
poetes meridionals cultiven la poesia lírica

y inventen la poesia cortesana. L'amor es

desde . molt aviat el tema generalment únic
de llurs , cançons. El concebeixen com un

culte, quasi com una religió. Té les seves
lleys y els seus drets. Unes y altres formen

una mena de còdic del perfecte aimador. El

còdic es sever y les lleis rigoroses: aquell

t) L'antiga poesia provençal dura aproximadament
àos sigles, de i loo a 1300. El període que pot anomenar -se
clàssic va de i 150 a i amo a la vora; el període d'infancia,
al menys tal com nosaltres el coneixem, es molt curt: la de-
cadencia, molt llarga. — N. de l'A.

2) Poden llegir-se les seves obres en excelent edició, se-
guida d'una traducció. que acaba de donar el professor A.
Jeamroy (To1o^a).—N. de 1'A.
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que hi falta, no ho fa pas sense arriscar-se:
es precís sotmetre -s a llur disciplina.

Els aimadors se porten envers l'amor
com un vassall envers el seu senyor feudal.
El servei d'amor existeix: l'aimador esdevé
l'home-ligi de la dama aimada, o, millor dit,
d'amor personificat; compleix les seves vo-
luntats, obeeix ais seus menors capritxos.
Ser amorós es comprometre -s, com un ca-
valler, per un jurament; s'accepten tots els
lligaments rigorosos que un jurament d'a-
quest genre imposa conforme a les costums
del temps. L'aimador no es un esclau y con-
serva sa noblesa; més l'aimador es un vassall.
El vassallatge amorós es una invenció deis
nostres trovadors: porta la marca del temps
y els dos termes d'aquesta expressió caracte-
risen l'esperit y les costums de l'època.

La discreció es una de les primeres qua-
litats requerides del perfecte aimador. Ai
dels aimadors grollers que comprometien a
llurs dames ab llurs cançons! Pera aquests
imprudents mancats de destresa cap triomf
els es reservat. La dama aimada es designa-
da generalment ab un seudònim, un senhal,
segons l'expressió técnica dels trovadors.
Bernard de Ventadour ánomena a la seva
tant aviat Bel Veler (Bella Vista), com Mag

-net (Aimant), o com Triscan, despistant aixís
no sois la malicia, deis seus contemporanis,
sinó la sagacitat dels comentadors moderns
y tot. Bertran de Born designa a sa dama ab
els noms poc transparents de Milhs de-Ben
(Millor que Bé) o Bel-Miralh (Bell Mirall).
El darrer trovador provençal, Guiraut Ri-
quier, anomena a sa dama Belh Deport (Bell
Goig). Del començament a la fi de la litera-
tura provençal, aquesta costum es quasi bé
constant.

Si 's fa memoria de que'ls trovadors no
endrecen llurs homenatges més que a les
dònes casades, aquesta costum queda expli-
cada: cantar l'amor d'una noya soltera es
enterament excepcional en llurs poesies.
Per altre costat, els detractors (lau.{engiers)
s'encarregaven de posar un nom sota 'is seu

-dònims menys transparents, y les cançons
dels trovadors estan plenes d'ardents recri-
minacions contra llur imprudencia.

Una altra qualitat eminent exigida pel
còdic amorós del temps es la paciencia,
una paciencia sense mida v sense fites. Molts

trovadors la comparen a la dels Bretons,
que esperen desde fa sigles la resurrecció
d'Arthur. Un dels poetes més graciosos del
temps, Rigaut de Barbezieux, s'expressa de
la següent manera al començament d'una
de les seves cançons: «Es aquell poc entès
en amor, que no espera pacientment la com-
passió; car Amor vol que se sofreixi y que
s'esperi; més en poc temps compensa tots
els torments que ha fet sofrir». Per això
l'aimador està a mercès de la dama; res no
li dóna ella si no es per compassió. «Pacien-
cia es la paraula màgica, el talismà davant
del qual s'obre '1 cor de l'aimada . Els mi-
llors trovadors llohen els mèrits de « pacien-
cia y llargada del temps »; els meridionals
d'aquesta època no eren gens nerviosos.

Més d'un trovador s'impacienta sens dub-.
te; alguns declaren netament que estan laços
d'esperar com uns Bretons. Allavors els ve
a pendre'1 to tràgic pera endolar el rigor de
llur dama; juguen ab facilitat a desesperats.
«El món sencer s'enterarà de com la duresa
de vostre cor causà la meva mort», diu un
d'ells. Més això eren planys y menaces de
poetes meridionals. Els suicidis més aviat
foren cosa rara: no'n coneixem tant mateix
cap exemple ben cert. Lo que era menys rar
es que'1 malhaurat trovador se retirés del
món y entrés a les ordres: el nombre dels
trovadors que finiren així llur vida es bas-
tant elevat.

Y no es pas que fossin molt exigents en
amor: ab poca cosa's contentaven. Aixís, al-
menys, ho asseguren. La major part dema-
nen a llur dama que vulgui admetre-Is per
llur servidor, sense més que acceptar llurs
homenatges poetics. D'altres són més con-
crets en l'expressió de llurs desitjos; algu-
nes demandes són remarcables per la seva
ingenuitat, y a vegades per la seva cruesa.
Més, en general, els precs són tímits y mo-
dests: això també es de regla. Els aimadors
mal alliçonats són els únics que manquen a
la discreció y comanament necessaris. No
oblidem que la dama aimada es, en el ple
sentit de la paraula, una «mestressa» de la
que cal guanyar els favors.

Ademés, quina no es la timidesa y l'en-
congiment del trovador amorós quan la

t) Díez: Poesie des Troubaduurs, pág. 1 27. —N. de PA.
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dama aimada 's digna, per fi, acceptar els
seus precs y admetre -1 al seu davant! Són
pocs els que no perdin la paraula y fins el
sentiment. Heus-aquí en quina forma Rigaut
de Barbezieux ens fa conèixer les seves im-
pressions: «Soc semblant — diu — a Parsi-
fal, qui fou pres de tanta admiració a la vis-
ta de la llança y del Sant Graal, que no sapi-
gué preguntar pera què servien. Aixís, quan
jo veig, senyora, vostre gentil cos, m'oblido
de considerar-lo ab admiració; vull endre-
çar-vos un prec y no puc: somnio ». «Me
passa a vegades— diu el trovador Pere Rai

-mon de Tolosa — que vull endreçar-vos un
prec, senyora; més quan soc aprop vostre
perdo la memoria.» «Quan l'oviro,—declara

Bernard de Ventadour,— veureu en els meus
ulls y en el color de la meva cara que tremo

-lo de por com la fulla bellugada pel vent;

estic tant conquerit per, l'arnor, que no tinc
pas més seny que un infant.» «No goso a
fer-li conèixer ma dolor quan me passa que
la veig,—diu a son torn Arnaut de Maruelh;

—jo no sé fer més que adorar-la.» Aquestes

són algunes de les declaracions més caracte-

rístiques entre les dels trovadors; més no
són les úniques: elles són quasi un lloc
comú, sovint rejovenides per la fantasia in-

dividual.

Allunyats de llur dama, els trovadors

són més eloqüents; més no deixen de ser

menys discrets y tímits, sabent que es de
molt mal to, pera un perfecte amorós, no
saber moderar els seus desitjos. D'altra part,

no es extrany que més d'un se consoli d'a-

quest allunyament y no hi trobi també qual-
que encís. El trovador suposa que un lligam

misteriós, que res té que ve'jre ab l'espay,

l'uneix ab sa dama'.. Un dels més graciosos
representants de la poesia provençal s'expres-

sa així: «Senyora, si'ls meus ulls no us

veuen, sapigueu que'l meu cor us veu ». El

començament d'una altra de les seves can-

çons es célebre: «Quan la brisa balena de-

vers vostre país, me sembla que sento una

fragancia de paradís, per l'amor de la gentil

senyora vers qui va mon cor... »

L'encís y la delicadesa d'aquesta concep-

ció poètica, presentada y tot baix una forma

fragmentaria, són sensibles. Un no sabria

:) Diez: Poesie des Troubadows.—N. de 1'A.

admirar prou als poetes que, en plena Edat
Mitjana, en una època de costums bastant
barroheres, també en el Mitg-dia, han trobat
accents tant graciosos pera pintar l'amor.

Hi hagué per això aimadors mal alliço-
nats, trovadors sense educació que no obser-

varen de cap manera les regles de l'amor
cortesà. Se podria fer fàcilment de l'antiga

poesia provençal una petita tria d'obscènica,
—una o dugues dotzenes de composicions

tot lo més. Més les poesies d'aquest gen re

són l'excepció, y, encara que pertanyen a

totes les èpoques de la literatura provençal,

no són pas de les millors. Són de totes ma

-neres interessants pel contrast que formen
ab el to ordinari de les cançons d'amor, en

les quals la passió més encesa sab expressar

en termes d'una perfecta discreció.

.i.ANGLADE
Traducció d E. H.

(A4ercure de France)
(Acabarà)

A LA BARBA DE L'EMILI VALLÈS

Canto la barba d'un gentil gramàtic.
Veniu en mon socors, Muses divines,
y feu que ab vostra inspiració jo canti
en versos nous lloances ditiràmbiques
de la barbeta d'en Vallès novella.

Companys, mireu quina gentil barbeta!
Preguem per ella a tots els déus Olimpics

ab la mateixa fè que si existissin.

Y, sobre tots, a tu, oh barbut Júpiter!,

ab ton immens poder, fes -la potenta,

y que cada pèl roig siga un nou glavi,

y que a l'esguard del sol siga brillanta

com un feix de llampecs en ta mà dreta.

Breçola-t damunt seu, bella Afrodita;

fes-la més seductiva, incitadora;

que les solteres velles, contemplant -la,

se sofoquin y 's posin neguitoses,
y a llur mare, peluda y ample, instin

a córrer més pera seguir la via

del jove de la crossa y la barbeta.

Y tu, oh jove eternalment, oh Apol!on!,
fes-li mercè de l'arc y de la !ira,

que ara en Vallès voleiarà pels aires

sobre un carro de foc, àstre diurne:
serà la barba sa rosada aurora, '
y passarà majestuós y esplèndit, '
cerclat d'un fosc cape!l ab l'auriola.
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Oh les nou Muses! Teixiu vostres dances
entorn del nou Apollon; no us espanti
la veu ferrenya de sa gorja dura,
que'¡ nou déu no ha finit la metamorfosi

y dels mísers mortals encara serva

el dissonant parlar: siau solicites
en seguir al compas els sons feréstecs
que fa al compas de ' la perenne crossa.
Diana cinegética, en les selves
de la barbeta d'en Vallès creixenta,
no vagaras ni un sol moment en calma:
dia y nit traversant-la corredora,
despararan. brunzint a tots els aires,
voladores les llances y sagetes.
Més, quin estrèpit tot I'Olimp trontolla!

Juno, gelosa de la pau humana,
cerca furiosa a Venus, v l'acusa
de la malicia d'una barba nova.
Calma-t, deessa matronal, oh calma-ti,

que eixa barba que creus tant picaresca,

no alterarà la pau de les families.

VICENS BALANZÓ Y ECHEVARRÍA

A LA MATERNITAT
Sabeu la Maternitat, la Casa de Materni-

tat de les Corts? Es, baix tots aspectes (benèfic,
científic, arquitectònic), una de les glories
més ilustres de la nova Barcelona. Tots els
barcelonins, iots els catalans, hem de veure ab
amor y orgull aquella casa piadosa, savia y
artística per excelencia, que fa gran ciutat.

En Josep Roig y Raventós, el metge subtil,
poeta-psicòlec, pressenlidor de les llevors so-
cials qui glateixen encara soterrades en lo
inconegut del pervindre, ilumina1 per benevo-
lencies y simpaties d'un hun:anitarisrie plus-
quamromàntic, acaba d'entrar a la Casa de
Maternitat en concepte de metge auxiliar.

En Roig, qui, malgrat el seu enlairat

idealisme, es un observador prodigiós de les
petiteses reveladores; en Roig, qui ha anali-
rai subtilment les anuncies injàntils; qui ha
destriat ab mai prou ponderada finesa les
frèvoles y coniradictories emocions femenines;
qui ab dolços mots elegíacs ha revelat la insta
extinció dels vells, -com ara se trobarà en tai
crudelment intens camp d'anàlisi espiritual!
Quines meravelloses creacions sorgiran de la
llarga estada malincònica y projonda a la
Casa de Maternitat! Quines implacablement
vives dolo7s, quines extranyes y selvatges ale-
gries del botre sobtat d'una vida comunicarà
als qui soni els seus llegidors, —per avui se-
creis llegidors!

Però temps a venir se revelarà aquest potent
escriptor, els escrits del qual donen 1'impressió
d'un gorkisme més enlairat d'entonació.

HELENISME
El pacient comentador d'ex-libris, trans-

portador de narracions helèniques al català,
y irelladador de vells texies, en R. Miquel y
Planes, ha adquirit recenimeni curiosos ma-
nuscrils del genial escripto r català Pau Ben -
Iran y Bros, l'autor de la Lletra de Convit,

que la nostra kent (que ja ben escassos pres
-tigis pol trobar en la generació d'en Bertran)

té injusta y vergonyosament oblidat.
En Bertran y Bros era un exquisit helenis-

ta. Els manuscrits que ha adquirit en R. Mi
quel y Planas són bellíssinmes traduccions gre-
gues. Estem segurs de quel benemèrit pro ble-
mista grec ens firà ara '1 gran servey d'una
prompta publicació deis treballs d'en Bertran
y Bros.

LES TRES GERMANES

L 'art, 

la més sublim de totes, la que's di-

e rigeix més directament al cor de l'ho-

me, fent-li sentir impressions desconegudes

ab més intensitat que les demés arts; aquest

art diví, que, junt ab la poesia, ennobleix els

pobles emmotllant -se al seu caràcter y sent

l'expressió fidel dels seus sentiments, es la

música, aquest do diví que gran part de

l'humanitat desconeix. Si'ls homes sabes-
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sin el tresor que's troba en la música,
el cercarien, y no'ls seria difícil trobar-lo,
perquè tots en portem en el nostre interior y
tots poden ab més o menos força fer-la viure
y créixer.

El poble senzill y ignocent, en ses penes
y alegries, ha sentit que sentia, y ha tingut
necessitat d'explayar-se, de donar forma als
seus sentiments, creant la cançó popular, que
es la vera música pura. Així, com el poble,
tot-hom podria fer cançons individuals ben
propries, tot-hom que, dominat per un sen-
timent o tina impressió poètica, y trobant -se
en un lloc de pau en la contemplació de la
seva ànima, explayés eix sentiment d'amor,
tristesa o alegria, llavors ja seria feta la cançó
propria. Així ho ha fet el poble creant una
música pura y espontania, lliure de tota in-
lluencia que no sigui la d'altres cançons po-
pulars que la tradició li ha fet conèixer.

La música es dòna, es Amor (diu Richard
Wagner), y s'entrega per complet an aquell
que l'estima fondament y que li confia sos
íntims sentiments. Aquell a qui ella s'entre-
ga, fent-li tastar puríssims plaers, aquell
compendrà l'importancia que té l'Art, això
es, lo que pot influir en l'home calmant o
excitant sos sentiments, ennoblint y poeti-
sant la seva vida. Tota la música, en ge

-neral, la veient baix un dels tres aspectes
d'universal, individual y popular. La mú-
sica universal sempre expressa una idea gran
y sublim que sembla feta pera que tota l'hu-
manitat l'admiri, y ja sens imposa desde la
primera audició, encara que pera compen-
dre-la se necessiti una certa :ultura y bon
gust musicals. Un Oratori de . ach o Haen-
de], una simfonia de Beethoven, un drama
de Gluck o de Wagner, són música universal
que totes les edats admiraran conc monu-
ments y tots els gustos respectaran. Al con-
trari de la música universal, l'individual
expressa íntimes impressions y els secrets
sentiments de l'autor, que's dirigeix a l'artis-
ta o a un reduit auditori. L'universal neces-
sita un gran públic y molts elements; ]'in-
dividual, un públic escullit que's compene-
tri ab l'artista si l'obra es pera piano, ab els
artistes si es pera piano y cant o pera trio o
quartet de corda.

La música romàntica es la que porta més
marcadament eix caràcter individual. Així,
la Sonata quasi fantasia, op. 27, núm. 2, de
Beethoven, es l'expressió d'un dolor sublim,
d'un amor sense esperança, que'l genial
mestre de Bonn ha experimentat y que conta
a cada un del seus auditors. L'adagio ab que
comença la sobredita Sonata no té un caràc-
ter profondament íntim? Sembla una confi-
dencia.

Chopin, en sos Nocturns y moltes de ses
Mazurcas, ens mostra també tots els miste-
ris de sa fantasia poètica y apassionada y els
secrets del seu cor, sempre assedegat d'amor
y de noves impressions que l'enlairaren per
nins fantàstics y ideals. L'artista, agitat per
-un gran dolor, s'explaya ab aquesta música
individual, que sembla haver-se fet pera ell
sol y que'! posa en contacte íntim ab l'ànima
del seu autor, o bé expressa ell mateix dos
propris sentiments en I'improvisació:llavors
sembla que trobi un bàlsem que tanqui ses
ferides, sembla que hagi confiat el seu dolor
a un amic antic y fidel; llavors la dolça pau
arriba a la seva ànima.

La música popular es l'expressió del sen-
timent d'un poble que li dóna son carácter
propri, però sempre conservant aquella in-
genúitat y força expressiva que la distingei-
xen de l'altra música. Es una font inagotable
que sempre va prodúhint ja noves cançons,
ja variants d'altres. Aquí es ont el compo-
sitor trobarà sempre un camp vastíssim y
sempre nou d'on podrà treure noves belle-
ses. Això es lo que ha fet Grieg, el gran cantor
del poble noruec, assimilant -se les cançons
de la seva terra, y ha format una nova esco-
la d'una importancia grandíssima: ha creat
cançons noves y els ha aplicat tots els tresors
d'una originalíssima harmonia. A quants
pobles que tenen cançons magnífiques els
manca un home com en Grieg, que tregui a la
Llum aquestesjoyesque resten desconegudes!

La música popular, encara que sembli
fácil, no es comprensible pera tot-hom : el
poble que l'ha creat la comprèn ben bé, y
ella parla ab eloqüencia ben expressiva als
seus cors, y els inteligents y aficionats de bon
gust aymen també-eixa música perquè, ade-
més de sentir que es obra seva, de la seva
terra, hi troben una puresa de melodia y
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una força d'expressió com no té altra músi-

ca; y, en cambi, els aficionats de gust dubtós

la troben pueril y fastidiosa, perquè han

sigut corromputs per funestes influencies.

Oh vosaltres els que sentiu l'ànima falta

de nodriment; vosaltres els que voleu aixe-

car el vostre esperit per sobre la vulgaritat

de la vida, aneu a la música: ella ennoblirà

vostres sentiments y us iniciarà en altíssims

plalhers com may hagueu tastat. Contem

-pleu la majestuosa serenitat ab que s'alcen

els monuments que pertanyen a la música

universal com una Passió de Bach, com les

nou Simfonies de Beethoven, aquestes nou

deesses d'incomparable bellesa que han fet

de cadena pera lligar l'art antic ab el mo-

dern y han mostrat al món un nou cel des-

conegut; contempleu aquestes obres y sen-

tireu les vostres ànimes regenerades y enno-

blides per la contemplació d'una immensa

bellesa.

Explayeu els vostres sentiments en la

música individual y trobareu una font de

consols y de plahers que no coneixieu.

Y, per fi, en la música popular hi senti-

reu bategartota l'ànima d'un poble. Escolteu

els seus cants, escolteu aquestes incompara-

bles tonades que van tot seguit al cor: són la

veu d'un poble que prega, d'un poble que

plora, d'un poble que estima.

c. TALTAVULL

AMOR
Sine visitatione tua vivere no, valeo.

IMITACIÓ DE CHRIST

Jesús se n'es anat
(pobra de Taima mia!),
Jesús se n'es anat.
Qui sab quan tornaria!

Caldrà que torni prest
(pobra de I'aima mial),
caldrà que torni prest,
sinó m'anyoraria.

Me'n fujo ja del món
(pobra de I'aima mia!),
me'n fujo ja del món,
que en el! Jesús no hi nia

Cridant-lo boy plorant
(pobra de l'aima mia!),
cridant-lo boy plorant,
me tanco a casa mia.

Aucell d'un niu desert
(pobra de l'aima mia!),
auceli d'un niu desert,
dels meus pecats faig tria.

Rumio els meus pecats
(pobra de I'aima mia!),
rumio 'Is meus pecats,
plorant-los nit y dia.

Quan ja 'Is he plorat prou
(pobra de l'aima mia!.),
quan ja Is he plorat prou,
vers una font faig via.

Ab l'aigua d'eixa font
(pobra de l'aima mia!),
ab l'aigua d'eixa font
ben neta quedaria.

Quan neta n'ha quedat
(pobra de l'aima mia!),
quan neta n'ha quedat,
ja '1 bon Jesús venia.

Joiosa se n'hi va
(pobra de Taima rn'i,a!),
joiosa se n'hi va,
y ab ell de nou s'unia.

May més te deixaré
(gaudeix-te, ànima mia!),
may més te deixaré,
Jesús Eucaristia!

XAVIER VIURA

LA TRAMONTANA

U
NA vegada era una casa molt pobra,

emperò molt pobra, que tenien molta

canalla, y vet-aquí que va passar la Tramon-

tana, y tot lo de l'hort se'ls ho va endur y va-

ren quedar més pobres encara. L'amo de la

casa se va enrabiar tant, que va anar a tro-

bar la Tramontana pera matar-la. Ell que's

posa a caminar món enllà, món enllà, y

quan va esser al cim de la montanya més

alta va trobar una dòna y , li va dir:
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—Bona dòna: haurieu vist passar la
Tramontana?

—Sí, ara mateix acaba de passar, y ara
passa a la vora d'aquella altra dòna. — Y li
va senyalar una montanya vehina.

Quan hi va esser, torna a fer la mateixa
pregunta.

— Bona dòna: haurieu vist passar la
Tramontana?

Ella li va dir:
—Encara haureu de caminar un bon

troÇ. — Y Ii va senyalar l'altra dòna que hi
havia a l'altra montanya de més enllà.

Ell, així que hi arriba, Ii va fer la natei-
xa pregunta que a la primera y a la segona.

—Bona dòna: haurieu vist passar la
Tramontana?

—Sí: ara entra an aquella casa, que se'n
va a dormir.

L'home que desseguida• hi corre, y, fu-
riós com estava, truca a la porta, dient:

— Què es aquí la Tramontana?
- Sí: es al llit, que dorm.
—Que's pot pujar?
— Prou, perd ab el bastó no.
—Es que la vull matar perquè m'ha

deixat ala miseria a mi y a la meva familia.
— Pugeu, pugeu, que d'això ja'n par-

larem.
Y la va trobar reposant. Allavores ell,

tot cremat, li va anar contant les desgracies
que li havia fet, y ella, pera consolar-lo, Ii
va donar un sarró que tot lo que li demanés
Ii donaria, però que guardés molt el secret
y que ningú sapigués aquesta gracia que li
havia fet, perquè, si li prenien, no n'hi do-
naria cap més.

Se va entornar cap a casa seva, y a mitg
camí va agafar-li gana. Ell que s'asseu y diu
al sarró

— Sarró, sarró, per la virtut que Déu
t'ha dat, treu-me pa, vi y vianda.

Y va posar-se a menjar fins que va que-
dar ben tip. Tot lo que li va sobrar ho va
tornar a ficar al sarró. Així que va arribar a
casa seva, tota la mainada y la dòna estaven
morint-se de fam.

Els va explicar lo que li havia passat y
els va dir la gracia que li havia donat la
Tramontana, dient-los després que ho por-
tessin molt callat, que si'l rey ho sabia pot-
ser que'ls cl prengués.

Com que després se varen donar bona
vida, les criatures van posar-se més grasses!
El vehinat s'hi va fixar, y, una dòna, la més
tafanera, els va preguntar:

—Y, doncs, com es que'ls vostres fills,
que abans estaven tant secs, ara estigueu
tant grassos?

. La dòna no va poder aguantar-se més el
secret y li va contar. Quan ho va saber la
vehina, no 'va tenir prou temps pera anar-ho
a dir al senyor rey, y aquest els el va per-
dre. El marit se'n va enterar, y en voleu de
rabia! Ell que se n'entorna a casa la Tra-
montana y, per l'amor de Déu, li va dema-
nar que li dongués un altre sarró, dient-li:
—Que aquell me !'han pres. — Ella, pera
treure's-el del davant, li va donar, y a mitg
camí ja estava ansiós pera veure si aquest
sarró seria tant bo com l'altre y Ii va dema-
nar menjar. Així que acabava de dir-ho, en
lloc de lo que ell volia, li surten tres frares
ab una verga que') varen tot blavejar. Com

-padits deis seus ays y queixes, els frares se'n
varen entornar a dins el sarró.

Mentres va esser fòra, va saber que'l rey
havia donat molts convits, y, quina te'n fa?,
se'n va al palau del senyor rey, li pren el bo
y li deixa'l que portava, y sempre més van
viure feliços.

El senyor rey, seguint la costum que te-
nia començada, va fer un gran convit,y, tant
bon punt varen estar reunits, comencen a
sortir frares y, vergassada per aquí y vergas-
sada per allà, els varen deixar mitg esta-
born its.

re. SOLER

Recullida a Sant Miquel de Fluvià.

LLIBRES REBUTS

BOLVES, quadrets de L. ESCARDOT. Volum 52
de la Biblioteca popular de «L'Avenç».
Preu: 5o cèntims.

La distingida escriptora que amaga son
nom (per quina rahó?) sota'! seudònim de
L. Escardot, ha reunit uns quants triats
quadrets, que recorden la manera de fer
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dels francesos, en un volum al qui en Lluís

Via ha posat un pròlec ben ensopegat. Al-

guns deis treballs que integren el llibre ens

eren ja coneguts per haver-los llegit escam-

pats per les planes de la revista Joventut, y

ara al trobar-los aplegats ens han fet concen-

trar més la nostra atenció en. sa lectura,

assaborint novament ses belleses. Una fina

observació y un tendre sentiment, a més

d'una notable llestesa de ploma, avaloren.

les petites obres de l'autor que'ns ocupa, al

qui augurem un bell pervindre literari.

E. H.

NOVES

Protectora de l'Ensenyansa catalana.
— Aquesta Associació, durant el prop-passat mes
de faig, ha distribuit entre les Escoles Catalanes
la quantitat de 307 pessetes, havent recaudat per
medi dels talonets de cinc cèntims 19975 ptes. En
aquesta època, que tot-hom vol enser y tot-hom
vol fer tant, caldria que's dongués el major des-
enrotllament possible a la capdal associació de
Catalunya, ja que es una de les associacions que
més fruits profitosos poden donar a la nostra terra.

^tr

Joana Vidal. — L'amable y distingida co-
laboradora d'ART Jovs, en la nit del dilluns
passat, en la sala de conferencies del «Centre
Excursionista de Catalunya », llegí un herniós

estudi folk-lòric tractant de les Rondalles aràbi-
gues, assumpte ben nou y interessant per cert
en les relacions que porta ab la rondalla po-
pular de la nostra terra. Primer va descriure
la nostra colaboradora lo que es el poble alarb,
cridant verament l'atenció per la profusa erudició
que desplegà, y en bona fè que va complaure a
l'auditori, y més quan va ocupar-se de la ron-
dallística literaria representada principalment
per les histories d'Els quaranta visirs.y d'Els deu
visirs, pertanyents al cicle de Sindibad y de
l'aplec Les mil y una nit, que recorden les pom

-pes y fantasies de la cort d'Harun-el-Raschid, de
qual aplec els nostres llegidors assaboriren les
primeres impressions de la conferencianta.

A més llegí les rondalles inèdites El Bruixot,
Els Ires amics y alguna altra, per cert ben boni-
ques, fent veure'ls punts de semblança que tenen

ab les rondalles de la nostra terra.
A les moltes felicitacions que va rebre la se-

nyora Vidal, pot ajuntar-hi la nostra, que bé s'ho
mereix qul tant decidida vocació porta, y ab

èxit, pel folk-lore català.

AVÍS

A fi de regular la marga trimestral de

la nostra publicació, el proper mes de

Juny el cobrarem sol, ab l'import d'un ral,

y d'aquesta manera será més fàcil l'orga-

nisació donada a la nostra administració.

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

Bíbliolecai	 nue

ACABA DE SORTIR EL VOLUM 56

POESIES TRIADES, per Teodor Llorente

Aquesta biblioteca conté obres de literatura, ciencies, arts, sociologia, historia, filoso fi a,

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

Cada volum, de més de ioo planes, ab coberta a dugues tintes, 50 OENTIMS
LeN4^

_\^	 N	 De venda en totes les llibreries y kioscos

"li2i nit+Ç'
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clorosis, esllanguitnent, pobresa de sang,
desarreglos periòdics, palpitacions ner-
vioses, desvaneixements, debilitat per
l'excés de treball mental, agotament per

' perdues humorals, se curen aviat ab la

hemoglobl^naLíquída r. rau
Demani -s en les farmacias. - Depòsit: Grau y Bufill, Campo Sagrado, 24
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