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NOSTRES COL·LABORADORS

AMBROSI OiVRRIOIS:
L' any 1911 en el Teatre Romea

amb la tragedla en un acte Tribut al
terarem de que existia un dramaturg
nar jorns de goig a nostre
escena.

L' AmbrosI Carrión que dos
anys abans ningú coneixia,
amb un relatiu petit espai
de temps, se 'ns ha desper¬
tat un tràgic de forsa gens
comú; parli doncs per ell, la
lloable tasca feta i que ha do¬
nat jorns de gloria al art de
Melpòmenc.
Quant estrenà en el Tea¬

tre Principal de la Ciutat dels
Comtes El Fill de • Crist,
altre tragedia en un acte,
descubrirem amb en Carrión
la seguritat en el conreu de

les, gaies lletres catalanes,
qup ben prompte li feren un

lloc al costat d' eminencies
que fa anys venen bregant en
nostre'literatura.

, Epitalami i Periandre,
també del '^enre tràgic, en .

un i tres actes respectivamenit; la
crfti'éS tiriguerén paraules d' él·lògi

de Barcelona produccions, les que senyalaren dates memora-
niar, ens en- bles en la vida de la dramática de nostre il·lustre ■

que podia do- poeta.
Mes tart en Bernardo del •

Carpió i Romeo y Julieta
s' ens presenta en Carrión
com a poeta castellà, deixant-
nos saborejar en la primera,
inspiradíssims versos, fidel ,

imitnció de la poesia clà- ■
sica.

, ;

Els artistes senyora Qué-''
rrero i senyor Borràs tenen
en son poder obres inèdites
de nostre estimat amic, que
donarán a conèixer a Madrid '

aquesta temporada.
L' Ambrosi Carrión tot just ' "

comensa i es d* esperar que- ,

dintre la fogositat del seu ta¬
lent,- i la forsa de la seva, •

joventut ens donarà a conèi¬
xer altres obres que com les
primeres seràn d' un gran
ipípfij, per a nostre litera- .

tura. ' ■ ■ ' '

, llqsumint; es tal vegada Lr,'
premisa : i 'la' í únic'qué á^ens haT6v0lat;rquan ja era mestre, pér-
péf'a^'áblndués qu^è tán promípté 1' íiem conegut ja' l'^hem ádíáírat. '

Hmbròsieajrrlo^ftj''
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De Educació moral i social
Son moltes les qüestions i problemes que

mouen i convulsionen ais pobles i a les multituts,
pro cap de tant indispensable i utilís-sima al ho¬
me, i disortament abandonada, com es una edu¬
cació que moralment i socialment ens posi en el
lloc i camí que les moderníssimes i humanitzan-
tes ciencias socials ens solquen per a la asceiició
i digniflcació de 1' home.

Aqueix modest articlet, o lo que sigui, no te la
pretenció de respondre amb vana competencia lo
que '1 seu titol sembla indicar; es un senzill recull
d* observacions que me han sug-gerit 1' escriure
aquestes ratlles de la mellor manera que he sa-
pigut.

Materia complexe es aquesta de, gradual i evo¬
lutivament, influir en 1' ànima de la societat, uns
nous aires de cultura i civilitat. Avui tergiversant
conceptes i modalitats de la vida, tenim en comp¬
te en tot quant ens mou, aquest fracticisme co¬
rruptor, que tant baixa posa la condició de 1' ho¬
me, i, que com vents pestilenciats, ho infecta tot.
Be es veritat que en altres pobles de Amèrica i
Europa mateix, tenen la mateixa 'passa amb ca¬
ràcter mes alarmant; mes els efectes son diame¬
tralment oposats per tenir aquells una sòlida i
educada preparació que nosaltres no tenim. En
ells les grans coses i excentricitats, son cel·lebra-
des i regosii jades pel mòn enter com a fruits na¬
turals de 1' ingeni i la pericia. Nosaltres en totes
les nostres coses (fent honroses i dignes salvetats)
hi veiem, sempre, la paternitat de un murri, de
un petulant, de un poc escrupulós, I això es con¬
seqüència de la predisposició quel' ànima colecti¬
va, poc educada moral i socialment, te, en veure
en tot, r engany, la falsetat i el baix i denigrant
procediment.

Una de les coses que, relativament descuidada,
contribueix,,extraordinàriament a una dolenta
preparació de la societat de demà, es 1' abandó en
que 's tenen a n' els petits infants en els seus pri¬
mers passos per la escola. Avui perque fà fret,
demà perque fà vent i aixis per naps o nefes, tots
els dies el reiet de la mare 's queda a caseta a jugar
amb el gatet, o amb les gallines, o amb el rellotge
d' ell que la bonassa li dona perque no plori mon¬
tres ella refila amb la primera veina que li ve al
pas. Per aquesta bona mare que 's el calcat, no
diré de totes, però de la major part, de rés servei¬
xen i per a rés resen els mil i un medis inductius
1 morals que hi han per a desviar dels tendres
cervells tot quant no condueixi a una ben prepa¬
rada educació. Per a rés es té en compte que 'Is
avui petits infants, mal conduits i mal-menats,
adolescents demà i amb ínfules de home ja, «s
creuen arrivats a una plenitut d' àrbitres en els
destins de la societat.

¡Vergonya de les vergonyes! La vida mes apro-
pada, mes intima que la mare, per sa condició, fà
amb els petits, fà que majorment li recaiguin' res¬
ponsabilitats que no per això ne queda exent el pa¬
re que com a quefe es qui deu guiar i ben conduir
els passos, de quins amb orgull, demà, el pugueu
succeir en aquesta sagrada institució de família,
quin complement es la educació cívica i moral
que a son entorn cria afectes i sentiments en tots
els ordres i manifestacions de la vida.

No 's concebeix es cridi tant contra el mestre,
quant tant descuidada es la'missió dels pares. Els
elements rudimentaris d' una educació sòlida i
conscientment moral es obra exclusiva d' aquests.
Aquell es qui pulint i refinant aquella obrà conti¬
nuada i persistent dels pares dona una major i
mes extensiva intensitat al desenrotllò de les fa¬
cultats morals i intelectuals a l'home en formació;
li inocula la sava que ha de fer d' ell un esperit
selecte fort i conscient de totes les coses de la vi¬
da. Pero aquesta feina, aquesta missió del mestre
que tan se bescanta i ridiculitza, es infecunda,
resta improductiva, si 'Is pares avantment i para-
Jelament ho contribueixen amb bones doctrines a

educar-los en tot; a la taula, a passeig, al llit, a
visites, etz., etz.

Equivocació llastimosa es la de que '1 mestre
ho ha de fer tot i en conseqüència te la culpa de
tot. La predisposició dels petits està precisament,
en molts cassos, atuida i anormalitzada per la
mala direcció dels pares. Per unes mal-enteses
necessitats que ja han près forma en nostre còs
social, veiem, als més dels pares, fer el sacrifici de
allunyar de la escola als seus fills, perque volen
d' ells unes pessetes, soterrant-los a uns trevalls
que 'Is condemna viure a les fosques i enterbolint
i atrofiant unes facultats que conreuades podrien
donar dies de gloria i profit. I no parlo per aques¬
tos pocs cassos que per raons supremes i que per
atavismes i detectes de la societat es veuen en el
trànsit dolorós de recorrer a lo possible per a pe-
cuniariament atendre al seu dret a viure. Parlo
per als molts i molts que necessiten dels fills una
setmanada per anar a jugar al burro i per a mal¬
gastar unes pessetes en cigalons i disbauxes, men-
tres aquests fills no saben llegir ui escriure.

D' aquest crim social que tants i tants cassos
se 'n veuen arreu, per escarni de les'civilitats mo¬
dernes, en son perpetradors els que en tot i per
tot es diuen avansats... ¡Tristes i deplorables con¬
seqüències d' aquest divorci entre la escola i el
poble, entre el pare i el mestre!

¿Com voleu, vosaltres pares, que '1 mestre don-
gui les seves lliçons i exempies del ben pariar,
amb profit, si vosaltres, davant vostres fills, rene¬
gueu, i no vos recaten en macular la seva ignos-
cencia amb converses impropies de la seva pre¬
sencia? ¿Com voleu fer-los ser mesurats i eircuns-
pectes si la disbauxa i el desordre acimfa en
vostres llars? Que a vosaltres no se us ha educat
degudament i que per consegüent no fiaven ad¬
quirit uns refinaments, que avui poden exigir als
vostres fills, no es raó per a que no us porteu da¬
vant d' ells, amb aquells principis, que 'Is vostres
anys i experiencia, sabeu, fan agradable i mútua
la consideració i respecte. Deixeu que 'I mestre,
apart ies seves altes funcions pedagògiques, sigui
tant sols el complement inmediat, a la obra de
saturar amb bona educació, els sentiments i bon
comportament de vostres fills, en familial en so¬
cietat. Lo demés es obra vostra ja que amb ells
feu vida comú i conviviu amb interessos i afec¬
cions.

Fruit natural d' aquesta manca de foment en
tot lo que afecta a la formació del home desde
els seus començos, n' es aquesta preocupació tant
fondament arrelada en nostre poble, del no sepa¬
rar, lo que podríem dir-ne qüestió de procediment,
i, lo que en si es, cultura i civisme. Aixis veiem
que un obrer, dels avui demagogiats, que desgra¬
ciadament n' hi han encara, te a molta honra i
orgull, molestar i befar-se de qui, si se ha creat un
estament mes acomodat, no es menys digne,
quant les mes de les vegades fio deu a ses ener¬
gies i intel·ligència. Els termes mes baixos i déni¬
grants son per a el burgès enriquit, propinant-li
un vocabulari sapigut ja de memoria, que més
que obrer en vies d' emancipació, la seva feina es
purament negativa per a la marxa ascendent de
justieia social que en nom de unes renovacions
justes i equitatives caminen tots els pobles.

No es procedent, doncs, enmatzinar amb im¬
pures i mal-paides doctrines les facultats de un
]ove adolescent que amb penes sab llegir i escriu¬
re i per lo tant no pot discernir amb Ilógica i sen-
satament No podeu imaginar-vos el mal que feu,
vosaltres, capdills improvisats de aquestes joven¬
tuts, que 'Is donen a diari un pà sense sal que
demà que '1 paeixin se adonaràn de que se ban
fet víctimes i victimaris a la vegada. Deixeu en
bona bora, cap-devanters amb interés compost la
vostre pose bíblica, que després de un apostolat
mentida les vostres videncies no son mes que '1 pla¬
tejat que cobreix la píndnla de vostres prèdiques
bordes i orfes de tot bon sentit social.

Se ba de tenir en. compte que, aquests bomea
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en formació avui, seran els que demà tindràn a
son albir els organismes i corporacions polítiques
i socials, i que per consegüent poden ser àrbitres
de gestes i dates poc envejables, quant podrien
ser-ho de jorns gloriosos per a el seu poble. Man¬
tenir aquest equívoc o mala intenció de volguer
distanciades unes clases socials quant un mini¬
mum comú de aspiracions podria portar-nos a un
relatiu millorament, es una actuació tan falsa i
sofistica que sols interessa a quins en una colec-
tivitat sense fesomia moral i social, hi veuen el
seu enlairament.

Aquestes direccions i quefatures fan el mateix
efecte que el caçador que ensenya als seus goços
a veure en els conills al seu més terrible enemic,
no per lo que te de ofensiu el conill, sino pel pro¬
fit inmediat de veurel dintre a la cassola. La llui¬
ta de classes es perfectament justa i legal, i els
que mes detestem la mónita del caçador estem
enorgullits de constituir una llegió dé lluitadors
per a tota renovació i millorament social; prò no
amb daltabaixos i sotregades, signes precursors
de una desatentada anarquia, donada la incultu¬
ra i absència de Educació social de les multituts,
sino respectant tot quant constitueixin interessos
-creats, que socialment n' hi han de sacratíssims,
per estar en ells vinculada 1' ànima de un poble,
instituint escoles i ¡pena fà '1 dir-ho! sustituint el
revolver o la pistola que uns jovincels, sense pèl a
la cara porten a la butxaca per un senzill tracta-
det de Dret natural o una petita Carta d' Urba¬
nitat.

La escola se imposa. Aquesta es la que ha de
constituir el bras dret dels homes i els destins de
la societat de demà. Amb els llibres per trofeus i
atributs es podrà discorrer i dignament parla¬
mentar, i mes enllà, com diu el poeta, lluitar i
triomfar.

joan FONT I TORT.

Vî^îo
{Escrit espresament per a Festa)

Veus la pluja que cau? me diu 1' esposa.
Será sava a les vinyes extasiades,
que s" extendrán baix elles, luxuriantes.
Demà al eixir el sol, seràn els pàmpols
d' un vert com lluminós i al seu dessota
presen tirem raims gonflats, uberrims,
que un jorn quan torni el sol a esser més tebi
i daurat sobre els camps, faran que esclati
la joia antiga del vell déu helènic.
I jo li dic: Llavores les besades
mossegaràn furioses en la pólpa
dels llabis rojos, i les bremadores,
com sagrades bacants sobre les vinyes,
tindràn gestes de rites que passaren,
i cantarán la joia de la terra
al sentir-se féconda...

Se renova
el mite antic, el mite etern. Zeus passa,
i féconda les planes. En la fronda
a,bscondits els vells sàtirs, riuen, riuen,
ovirant a les ninfes temeroses
que s* empenyen fugint de 1' aigua. Lluen
fosforescents els ulls entre les fulles,
i del déu Pà la rústega siringa,
se sent al lluny donant ritme a la pluja.
Un bes sobre tos llavis, com ofrena,
eh copa d' or ont sempre un most s' hi lib'à
glotiós i perfumat. Un bes, ofrena
'als'déús antics, que avui se manifesten.

Pobres infants. Ell, en Biel feia pocs dies que
estava baix la tutela d' aquell home sense cor,
explotador de la tendresa d' aquelles criatures
que quan necessitaven del acaronament de la
mare i '1 caliu de la falda, ja foren dedicades ha
guanyarse la vida per aquets mons de Deu, fenc
prodigis aeróbatics.

Ella, la Riteta, ja havia perdut esment de '1
temps que feia que s' aguantava en equilibri amb
10 seu cap sobre lo del padrí, que aixís anomena¬
va a n' aquell home que a vergaçades li ense¬
nyava 1' art de fer piruetes.

A n' en Biel, no li vingueren de nou les cridò¬
ries acompanyades de queleun clatellot, puig que
desde que va neixer ja fou tractat a cops de va¬
ra, i si no desde que va neixer, a n' ell li sembla¬
va, perque no tenia recort de que li haguesin dit
les coses amb paraules sino amb crits seguits de
cops. Aixís doncs no li estranyà que el nou amb
fos despòtic i inhumà car hi estava acostumat.

Un dia 'I padrí li ensenyava de fer un sal mor¬
tal de costat i veient que a la quinta o sisena vé-
gada no li sortia bé, esgrimí la tralla í 1' aixecà
per a descarregar-la sobre les costelles del pobre
Biel, quan interposant-se la Riteta evità que a-
quell portés a cap la seva obra.

Aixó li vingué de nou a n' en Biel i li produí
un esclat de tendresa per ell desconegut, que li
feu pujar les llàgrimes als ulls i lo que no logra-
ven les garrotades ho conseguí 1' acte meritori dfe
la seva companya de explotació.

Desde allavores en Biel i la Riteta foren amics
inseparables i s' estimaven com a germàns posant
en aquell carinyo, tota la tendresa que del seil
cor brollava, cor verge de sensacións benaurades-.'

En Biel estimava a la Riteta com hauria esti¬
mat a sa mare si 1' hagués coneguda i la Riteta
amb instint maternal, lo cuidava i acaronava
quan al vespre se n' anaven a estirar-se al jaç,
que 'Is feia de liit.

S' esqueia a esser la festa major d' un poble de
la costa llevantina i a les quatre del matí d' un
dia de Juliol, emprengueren la marxa a peu cap
aquell indret. Quan hi arrivaren, els infants es¬
taven assedegats, lassos, empqlçats fins. a Ijes ni¬
nes dels ulls.

La festa major duravà tres dies i lo padrí, pen¬
sava aprofitar-los per a proveir-se la butxaca per
un quan temps. '

Aquell primer dia feren fortuna, car los tre^
valls de les criatures enternien i sorprenien a la
gent. Al mitj dia el padrí, comprà deu cèntims de
pà i cinc cèntims de cansalada i 'Is ho donà en¬
carregant-los que dinessin i que a les dúes 1' à-
nessin a cercar a la taberna de 'n front de la es¬
tació del carril. Les criatures al veures lliures es¬
clataren amb esclamacions de goig i agafadets
de la mà s' encaminaren a la platja sentant-se
sota mitja barca que a la sorra hi havia, per a de--
vorar lo miser dinar.

Com que prompte enllestiren, se n' anaren al
paseig a admirar les barraques de la fira que des¬
de la arrivada ja 'Is tenia enlluernats.

Pasejaren les dúes hores per devant d' aquells
palaus de riqueses i la Riteta no podia passar de-
llarg quan veia quelcuna nina d' aquelles quer
clouen els ulls i diuen papà i mamà.

—Si jo'n tingués una de tan bonica!—deia a
n' en Biel.

—Que'n faries?—preguntava aquest.
—La estrenyeria en mòs braços, la breçaria i'

11 cantaria cansonetes,—contestava la Riteta,
Al vespre quan s' ajaçaren a la platja; la Rb'

teta agafada al coll de 'n Biel, li repetia. SV jo
tingués aquella nina, t' estimaria mes i ppdrieitt*
jugar-hi força, sempre que 'l padrí no ho veigéú. '

La vestiria, la petonéijaria, i quan fes aqilëlD
fret tan fort, la escalfaria amb lo meu alé bó -i-re-'
colsant-la demunt.del meu pit. -

—Tonta,—deia en Biel,—que no sabs que es ua
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troç de cartró amb lo cap de allò de les tasses de
pendrar café?

—I això que hi fa?—replicava la Riteta.
Aquesta cantarella, la vingué fen a n' en Blel

els dos primers dies i lo mati del tercer, fins que
de. tant sentir-ho i desitjós de donar gust a la se¬
va estimada • germaneta, se li ocorregué que po¬
dien comprar-la.

—¿Com?—digué esperançada la Riteta.
—Amb diners,—respongué en Biel.—Ho dema¬

narem al padrí i ja está.
—Sí ja está, ens quedem sense nina Que no

sabs que no 'us els donarà els diners lo padrxl
—Dones com ho farem? La pendrem,—digué

amb resolució en Biel.
—Va, si afirmà la Riteta.
I combinaren un plànol per a, apoderar-se de

la nina tan desitjada.

La Riteta estava apostada al darrera de la ba¬
rraca on hi havia la nina. En Biel passà per la
parada, i ràpit estirà la nina fent-la caure ate¬
rra; la reculli ràpidament i apretà a correr do¬
nant la volta a les barraques per anar a entre¬
gar la a la germaneta. Lo firaire se 'n adonà quan
lo ballet corria, i donant lo crit d' alarma corre-
gué al darrera seu. ¡Al lladre! ¡Agafeulo! L' al-
cançaren quan entregava la nina a la Riteta.

—Té,—li digué,—bólcala, breçala i estímala.
Lo firaire descarregà una bofetada a n' en Biel

i agafant la nina que tenia als braços la Riteta,
donà una cstrevada, però no li arrancà perque la
tenia apretada fortament contra lo seu pit. Exas¬
perat, feu una nova tentativa i agafant-la pels
peus, donà una nova sacudida. Com que la Riteta
no tingué prou força, la nina, lo seu tresor, s' es¬
capà d' entre ses mans i prorrumpí en un xiscle
estrident, desesperat.

Que s' ha fet d' amb diies criatures? Qui sab, pot
ser ell ha anat ha engroixir les files de la crimi¬
nalitat i ella, tal volta es carn de prostitució.

. FRA FREI.

AGRÍCOLES

la semlïTa de la naturalesa
Avui que tant se parla de la repoblació fores¬

tal de les nostres montanyes, aprofito 1' oportuni¬
tat per a donar a conèixer els medis amb els
quals la naturalesa, d' una manera lenta però de
constancia gran repobla les tallades actives d' ar¬
bres, que sense consideració ni reparació efectua
1' home.

De dugués maneres se val ella per a la propa¬
gació dels vegetals, una de llevor que és general
a tots, conservant ells la fecunditat per a produir¬
ia, mentres no influeixi el camvi de clima; i 1' al¬
tre per fragments (tuberculs, grifols, arrels) apli¬
cable a cert nombre d' especies, no important rès
per a dita propagació el referit cambi de clima.

En quant a la primera considerada quant te
llòc expontaniament pels boscos; es curiós de no¬
tar, que de 1' infinitat de llevors que cada any
cauen de les plantes a la terra, no correspon pas
de bon troç del 1 per 1.000 el número d' elles, de
les quals surtin individuus que arribin a compler¬
ta fructificació. Moltes son devorades pelsaucells,
altres rosegades dels insectes; una bona part se
podreixen per ser massa colgades pels devassalls
d' aigua i després ne moren un sens fí per nàixer
massa espesses, com també ofegades per les de¬
més plantes.

Mes cal advertir que algunes d' aquestes cau¬
ses de destrucció, son a la vegada fovorables a la
seva difusió com se pot veure amb els exemples
següents: les nous cauen de les garces durant son
vol, altre tant passa als estornells amb les olives
que s' emporten en les seves expedicións emigra-
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tories, 1' aigua amb ses inondacións escampa
plantes i llevors pels plans de la vora dels rius i
rieres i per últim els huracans trasporten per tot
arreu a grans distancies el petits pinyons i demés
llevors volàtils. Resultant de tot això, que mal¬
grat els destorbs que s' oposen al seu espandiment,
la sembra de la naturalesa, tant per la seva quan-
tiositat com pels variats medis d' esparció es ver-
daderament inmensa.

Per lo que toca al procediment natural per
fragments, es bò de consignar que essent conti¬
nuació de la vida del primer individua no hi ha
llòc a modificacions evolutives com en el de lle¬
vor, per qual motiu 1' agricultura i la jardineria
s' en serveixen amb gran ventatja per medi de !'
empelt i I' estaca per a continuar amb tots els ca¬
ràcters distintius les varietats o menes o bé aque¬
lles qual propagació fora impossible per 1' este¬
rilitat absoluta derivada d' un excés de perfecció
de la flor o del fruit.

Sent la sembra de la naturalesa de resultats
que trigan a ferse a esperar, no es convenient per
una repoblació prompta, havent-hi la necessitat en
tal cás de ser secundada per la ma del home.

AKTOLÍ MASSALLERAS CASELLAS.

PENSANT EN TU
¡Qu' és trist que al fons del mar s' hi amaguin perles

que mai veuràn la llum,
i estrelles dalt del cel que parpellegin

i mai veurà ningú!...

Les unes massa fondes; massa fondes;
les altres massa amunt;

i el mòn, positivista, sols admira
lo que té enfront dels ulls.

Per xO es qu' en ton cor d' àngel ningú 's fixa:
¡si tots n' estàn tan lluny!. .

per xO al pensà en estrelles o be en perles
jo sempre penso en tu!

BAMóx SURIXACH B.AELL.

DEL BAIX LLOBREGAT
De sobres es conegut en nostra comarca, aquest

riu, puig 1' atravessa tota, per a anar a tractar d'
ell i encara molt més coneguts son els seus efec¬
tes destructors. Però no obstant i això ens propo
sem parlar d' ell, exposar aquí unes petites con-
sideracións, de molts ja conegudes, sobre 1' estat
actual de coses i del progecte d' endegament i
rectificació de curs.

L' última malifeta d' aquest riu, la terrible
inondació de Sant Miquel, de la que tots en guar¬
darem inesborrable record, es qui m' ha donat llòc
a escriure alguna cosa, encara que poca en sí.

Degut a que '1 Llobregat atravessa una comar¬
ca excesivament plana i de pòc nivell fins al mar,
a conseqüència de riuades anteriors les quals han
deixat en son curs quantes materies arrastrava
1' aigua, sorra pedres, etz., ha aumentat terrible¬
ment el fons de dit riu aixecant-lo de nivell, de
manera que avui en alguns punts està a la ma¬
teixa alsada dels camps de les vorades, donant
lloc això a que encara no baixa una petita riuada,
no poguent contenir-se dins els llims del riu, s'
escampa inondant desseguit els camps més bai¬
xos.

Quant per la part alta de la provincia hi han
hagut temporals, I' aigua de les torrentades es re¬
collida pel Llobregat, que juntant-se amb la que
porten els seus afluents Noia i Cardoner, formen
una corrent impetuosa, que a causa de la poca
profonditat del riu, es transforma en riuada, des¬
bordant-se i anegant camps i més camps, arras-
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trant i destruint arbres, fruitarars i tot quant a
sou pas s' oposa, malmetent les collites i deixant
a moltes families en la mes espantosa miseria.

No són solsament els agricultors del Plà, els
qui sofreixent les conseqüències de tals inonda-
cions. Els primers i més perjudicats son ells i en
aegón llòc nosaltres, tots els habitants de la co¬
marca i fins tots els de Barcelona, tots els que
consumim productes sortits del Plà del Llobre¬
gat, puig des del moment en que '1 riu malmet
una collita lo pòc que queda s' avalua més, i ai-
xís mateix succeeix en la plaça de Barcelona,
on la major part de verdures, fruita i llegums,
provenen d' aqueixa comarca tant terriblement
castigada. Som més de mitj milió d' habitants
els qui sofrím les conseqüències.

Desde molts anjs hà que '1 Llobregat fà de
de les seves i encara es hora en que s' hi té
de posar remei. Que s' ha fet en aqueix sentit?
Els governantsd representants formant i reunint
juntes i mes juntes, les quals no han fet altra co¬
sa que aixecar progectes d' endegament, que
com castells a 1' aire. han caigut en oblit; montres
que 'Is pobles s' han apressat a construir per si
sols terraplens, murs de defensa, que 'Is preser¬
vin de les riuades. Però això no es cap solució,
puig si bé s' ha salvat en part el perill de les ca¬
ses i habitants, no obstant subsisteix els dels
camps, eternament amenaçats.

Essent el curs del riu propietat del Estat es a-
quest qui deuria encarregar-se de son endega¬
ment i rectificació de curs i mes encara tractant-
se d' una obra que per la sola empresa dels pro¬
pietaris del Plà seria impossible el fer-la.

Després de 1' última inondació, s' ha reunint
altra volta la junta i havent ofert els pobles in-
teresats contribuir amb el 25 per cent del cost to¬
tal de les obres; imposant-se aixís un sacrifici
grandiós.

Quedarà també aquesta vegada penjat i obli¬
dat el progecte?

No ho sabem. L' únic que hi ha es que sembla
que '1 gobern, ja fa anys que sols se preocupa de
vastir als de fora, mentres que 'Is espanyols anem
quedant despullats.

j. JORNET ROCAMORA.

PROTECCIÓ
Xisclant, la cara encesa, els ulls plorosos, els

cabells desfets, corria montanya avall.
El seu promès 1' havia volguda pendre, violen¬

tament, a dalt, en aquell recò de la font axuta i 'Is
vells arbres misteriosos, pero 's va defensar amb
les dents i va fugir.

El guarda-bosc paternalment va dir-li:
—Passa, petita. Jo ja 't faré costat fins prop de

casa. En quant a aquell bergant, dèixal per mi.—
El camí era estret i la hora calda.
Dalt del marge un aucell burleta cantava en les

branques d' un arbre mince.
La mossa anava davant, palpitanta encara, tot

arreglant-se amb els braços ferms sobre '1 cap es¬
ventat, 1' aurifica abundor dels cabells fins.

En el camí estret la noia sana hi deixava com

un perfum penetrant de toia fresca, remoguda.
El guarda-bosc va veure clara la escena: conei¬

xia el promès, la font aixuta, els vells arbres mis¬
teriosos... i una flamarada folla li va pujar al rostre.

Va mirar endévant, va mirar enderrera...
Un instant mes, i se li va llensar a sobre.

B. SURIÑACH SENTIES.

MUSICADES

VERDI i WAGNER
Es casual el centenari d' aquets dos mestres,.

Alemanya festeja al mes gran dels seus músics el
genial Ricart Wagner; i la Italia homenatja el
músic mes gran de sa patria 1' insigne Josep
Verdi. ¡Oh gloriosos pobles! jo ni' acoblo amb vo¬
saltres per a sentir el goig inmens que fruiu ren¬
dint culte a vostres fills il·lustres.

Avui me plau parlar d' aquest insigne campió
de la bona música, 1' artista de la melodia suau
i fàcil, el músic de la frasejjusta i dramàtica, l'ho¬
me sincer, humil i noble; es pot dir que a Ita¬
lia no hi havia cap compositor líric que igualé»
el talent i geni artístic d' aquest mestre.

. En la música del fill de Busetto s' hi sent ener¬
gia, vigor, força, tendresa, passió, joventut, do¬
lor, idealitat, eiz., etz. Aquesta es la característi¬
ca que 's reconeix a Verdi el músic del dolor, a-
questa sigué amb ell 1' obra suprema en la histo¬
ria del art italià.

Per xó Verdi amb la força del estudi ha arri¬
vât a fer les tres evolucions musicals, les prime¬
res obres de Verdi son: Oberto conte di San Bonifa¬
cio, habnco, Aroldo, Ballo m maschera. Trovador,
íraviata.

Desde '1 principi de sa carrera ha volgut llui¬
tar constanment per a aproparse al gran Wag¬
ner; el mestre va seguint son camí, no desmaia.

El músic tingué necessitat de trevallar, per¬
què era 1' hora de significarse, la evolució verdia-
na, era greu i mes que greu amenasadora.

Verdi s' armà per defensar el geni de sa raça;
es quan produí 1' Emani, D. Carlos, Rigoletto i sa
brillant i triomfal Aida.

. El compositor necessità altre volta sincerar-se
del seu propi geni; mireulo ni recula un pás, ni
se '1 veu cedir; una sola convicció de gran artista
de raça el fà caminà, no veient altre cosa que son
terrible adversari.

De la creació de Wagner no n' hi ha passat
cap dels tres grans càracters a Verdi, niel llegen¬
dari, ni el sinfónic, ni el del motiu, sens oblidar la
subordinació de la veu amb 1' orquestra.

Verdi no acaba, el mestre es redressa fent un
esfors suprem, per evolucionar de nou engran¬
dint-se, presentant-se altra volta amb una forçadramática d' un geni; recordem a Olello obra im¬
pregnada d' un dolor altament sentit, composta
pe '1 veterà artista als 74 anys, i als 80 produí i'
obra mestra '1 FahíaffXst. joia de Verdi sens pre¬
senta hermosa i joganera.

. I que direm del liequiem, escrit per a executar-
lo en els funerals del gran poeta Manzoni; la emo¬
ció d' aquesta obra arriva al extrem de arrancà
llàgrimes.

. Verdi sigué sempre un home seneill, bondadós,
humil, modest, fins al punt de que un dia digué
qu' ell era un petit músic, que si aixís no fós al¬
tre cosa hauria fet.

No sols arrivà fins aquí la modestia del insig¬
ne Verdi; recordo haver llegit que la comtesa de
Negroni-Prato admiradora seva un jorn li dema¬
nà que li dediqués una composició sinfónica, a lo
que contestà Verdi;

«Amiga vostè 's burla de mí. No se si 's recor¬
da que tinc 82 anys.

Al arrivar a 'n aquesta edat, sols la pretensió
es llensa a grans empreses. Jo no ho he sigut mai
ni en els anys de ma joventut. Tenia orgull d' ar¬
tista, però jamai vanitat. Are no tinc ni una. ni
altre cosa; amb franquesa senyora no val la pena.»

. Amb aquest parlament se reflexa bé la senci-
llesa i modestia del refinat artista.

La eonmemoració d' aquest centenari; es sig¬
nificarà engrandint la documentació histórica de
la vida i fets de insigne músic.

Em plau reproduir una correspondencia inte-
resantíssima entre Haas de Bülow i Verdi.
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Era per allà a 18^74 que a Alemanya es donà la
primera representació de Aida. Hans de Bülow
publicà a un periòdic una critica desmesurada e
injusta sobre la obra de Verdi.
Al cap de molt temps vingueren a Bülorv re¬

mordiments que confessà noblement a Verdi amb
una carta molt curiosa escrita amb italià dirigida
a Gènova.

Diu Hans de Bülow en sa carta feta a Ham¬
burg el 7 de juny de 1892.

«llustre Mestre: Digneuvos escoltar la confe-
sió d' un pecador contrit.

Fá divuit anys que el que això flrma va come¬
tre una gran besti"litai periodística dirigida al
últim dels cinc rtis de la mtisica moderna ita¬
liana.

Si 'm vaig arrepentí, si 'm vaig avergonyí
amargament. ¡Oh! ¡quantes i quantes vegades!

Quan vaig pecà (vostè cor magnanim hu hau¬
rà oblidat) me trovaba en aquest estat d' estu¬
pidesa dignevos compàdeixer al pecador do¬
nada aquesta circunstancia fins a cert punt ate¬
nuant.

Em trovaba allavors amb 1' esperit fosc per un
fanatisme de ultra-vagnerià.

Set anys mes tart la llum brillà poc a poc. El
fanatisme puriflcat es desbordà en entusiasme.

En el mon intelectual i moral la llum es el
clam de la justicia.

No hi hà res tant destructor com la injusticia,
rés mes intolerable que la intolerancia.

Arrivant finalment a n' aquest coneixement
com me vaig falicitar veient que enriquia ma vi¬
da, acrexentada per la meva joia el camp de les
alegries mes sanes, les alegries artístiques!

Vaig començà estudiant vostres últimes obres:
Aida, Otello, Requiem i Falstàff, hi sorprès en totes
aquestes obres no solament la lletra que mata, si¬
no 1' esperit que vivifica.

¡1 bè mestre jo vos admiro, ara vos amo!
¿Voleu perdonar-me, voleu fer usatje del pri¬

vilegi dels sobirans otorgant-me vostra gracia?
Siga com vulga, jo dec poguent-ho, encar que

fos 1' únic en dar aquest exemple als meus ger-
màns petits errants confessant ma falta rassada.
I fidel a la divisa prusiana Suvm ciiique excla¬

mo bravamente Visca Verdi el Wagner dels nos¬
tres volguts aliats.

Hans de Bülow.»

¿Que contestà Verdi a n' aquesta curiosa carta
1 notable confesió? Lo següent:

«Gènova 14 de juny de 1892.
Illustre mestie Bülow: No hi ha sombra de

pecat en vos, i no es el cas de parlar de arrepen-
timent ni absolució.

Si vostra opinió es d' altres temps qu' eren di¬
ferents dels d' avui. haveu fet molt bè manifes¬
tant-la, jamai hauria pensat queixarmen.

De tots modos, ¡qui sap!... pot-ser tenieu raó
allavors!...

Siga com vulga, vostra carta inesperada, es¬
crita per un músic de la importancia i el talent
vostre en el món artistic m' ha produit un grau
plaer.

No per vanitat personal sino perque veig que'ls
artistes verdaderament superiors, jutgen sens per¬
judicis d' escoles, nacionalitat i època.

Si els artistes del Nort i del Sud tenen tenden¬
cies diverses, bé està que sien diverses.

Tots devem mantenir el caràcter propi de nos¬
tre poble, com ho diu acertadament Wagner: Dit-
xosos vosaltres que encara sou ñUs de Bach,. ¿I nosal¬
tres? Nosaltres del mateix modo som fills de Pa-
lestrina i tinguérem un dia una gran escola qui
fou... nostra. Ara s'ha desnaturalisat i amenaça
mina. ¡Si poguéssim tornar enrera!

Me contraria el no poguer assistir a la Exposi¬
ció de Viena que, ademés de la bona fortuna de
trovar-me rodejat de tants il·lustres músics, me
hauria procurat el plaer de estrenyer-vos parti¬
cularment la mà.

La meva edat avençada espero que trovi gra¬

cia prop d' aquests senyors que gentilment m'han
convidat i que voldràn escusar ma assistència.

Vostre sincer admirador,
Josep Verdi.-*

Jo també 1' admiro al mestre, al home, al vete¬
rà, al artista, al cantor de la música del amor.

Sebastià MESTRES^

La Campana de la Fábrica
Un notable industrial

d' ardidosa insuperada,
al bell cim de la teulada
va posar-me el setial;
ordenant-me que, a tot' hora
i amb llenguatge de metall,
de la Casa del trevall
i 1' Industria salvadora,
espliques els manaments
a la gran familia obrera
com corneta baladrera
que regeix als combatents.
Jo, cumplint amb gallardia

la consigna i la missió,
mon alegre repicó
destronava cada dia;
extenent-se per la plana
que secciona el Llobregat,
tot el ritme i tot 1' esclat
de ma parla sobirana.
I es llevaven els obrers

al sentir la melodia;
i la vida apareixia
per les places i carrers;
i jo veia una gentada
que venia vila avall
de la Casa del trevall
a passar la portalada,
com un poble brau que creu
i a son temple s' encamina;
com fidels d* una docirina
predicada per ma veu.
Sempre havent d' estar alerta,,

la meitat del any o més
ans que el dia despertés,
ja 'm trovava jo desperta.

1 vibrava amb bon dalit
quan la nit regnava encara;
no perque ma llengua clara
fés 1' elogi de la nit;
puig si aquesta es resistia
i servava la foscor,
jo impetrava la claror
com si fós el crit del dia.

1 a la terra endormiscada

començava a deixondir;
i savia requerir
el concurs de 1' aucellada,
arribant amb mon cantar
a sa branca protectora
i anunciant-los-hi la aurora

que els venia a despertar.
Mes, de tanta poesia

com perfuma el meu passat,
¡be puc dir qu' es arribat
el darrer terrible dia!
Puig la llengua m' encadena

un crit aspre i estrident
que estrafà, be o malament,
el xiular de la Sirena.
En mon lloc d' honor se posa

al moment en que ha vingut.
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i. mostrant-mè ingratitut,
li somriu la plana hermosa,
el turó i la serralada
repeteixen el crit seu,
i es desvetllen a sa veu
els obrers i la aucellada.
Es un geni que 'm destrona

i mon cant posa en desús;
es la força d' un intrús
que arrebaça ma corona;
¡es un ronc estrafalari
que al mig dia i al matí
vibrar sento prop de mí
com mon càntic funerari!

Ha sonat la hora fatal;
ha fugit mon alegria;
i esperar sols puc el dia
que "m treuran del setial,
com lo vell que s' arrecona
quan lo nou entra en vigor;
com un moble sens valor
que 's rebutja i s' abandona!

Jo ja sé d" altres germanes
que han callat arreu, arreu
puig el mon vol altra veu

que la veu de les campanes!
Si algun temps vàrem regnar

i lluir cançó vibranta,
altre accent ara ens suplanta
i no ens deu pas estranyar;
puig el món, que ara ens oblida
i proscriu el nostre sò,
no es del qui té mes raó,
sino que es del qui mes crida.

B. PARR.A.MÜN.

IviV JVI<>J>xV
Busco un mot per a calificar-la i de moment sem'acudeix aquest: ¡dèspota!
Després penso que també es injusta.¿La moda injusta? No hi ha pas que duptar-ho.Sí, la moda es injutta; i afegiré que es cruel.¡Jo ho crec! Roba reputacions, mata celebri¬tats.
En camvi 'n crea d' altres que mereixerienpermaneixer desconegudes...
Mes d' això 'n parlarem després.Ara referim-nos al primer calificatiu.
¡Dèspota!
¿Qui ho ignora que la moda ho es? Ella mana,ordena i i' individuu obeeix sense replicar, sumi-sament.
La persona més seria, mes dotada de sentitcomú, 's preocupa soptadament si per casualitatal anar a sortir al carrer se 'n adona de que lesales del sombrero que usa son massa estretes perlo que ara 's'porta.
—Això fá ridicol—diu;—i aqueixa idea del ri-dícol el té preocupat un dia, dos, qui sap quants;fins que a la fí 's decideix a entrar a una sombre¬rería i proveir-se d' un artefacte que siga més a-propiat a lo que ara 's porta.Aquest ara 's porta es una verdadera imposi¬ció... No hi fá rés que lo que ara -s porta, no sigadel gust del consumidor, ni que no Ih escaigui ala cara, ni que no li pertoqui per la seva edat...Per ridicol que siga lo que ara 's 'porta, si es modaja no pot semblar ridicol.
Jo crèc que '1 segui cegament les lleis de lamoda indica poca independencia de caràcter ofalta de gust propi.
Tothom hauria de portar lo que millor escai¬gués al seu lipu i 'I favoris, (sense apartar-se peraixò massa de la corrent), i no hi ha cap dubte<iue quan menys ia estética hi guanyaria.

Mes això es pensar un impossible... Resignem-
nos, doncs, al despotisme de la moda mentres notoqui més que a la nostra indumentaria i a certa
part de nostres usos i costúms; però no debem
aceptar-la mai quan vol imposar-se en el terrenodel art, en cada una de ses diverses manifesta¬cions.

Per desgracia no ho fem aixís.
Quan en algunes manifestacions de 1' art, rom¬

pent motllos i tradicions, sempre respectables, s'obra pas una escola nova, ia generalitat la accep¬ta sense vacil·lacions, quasi inconscienment, solsper seguir la corrent; sense parar-se a reflexio¬
nar lo que fou i significà per les pasades genera¬cions, lo que 's preten actualment enterrar enel panteó de 1' oblit, baix lo pés de la nostra indi¬ferencia.
Aixis sentim parlar, ara, despectivament, d'homes que anys passats causaven la nostra ad¬miració.
En el art teatral, es potser, ont s' observa lo

que acavem de remarcar.
Del romanticisme i del teatre d' Echegaraytan 0 mes romantiç que '1 de Garcia Gutierrez,Rodriguez Rubí, Zorrilla i demés autors que im¬peraven a mitjans del sigle passat, s' ha vinguta parar al mes crû realisme; i si bé allò entusias¬mava al públic i lo d' ara, expresant-nos vulgar¬ment, 1' ensopeix, això s'accepta i s'alaba, perque si, perque es lo nou; en una paraula, perqueestà de moda.
Aixis hem presenciat, potser per sempre més,la total desaparició de la sarsuela espanyola.¿A cás la moderna opereta vienesa val mes

que aquelles antigues produccions, si bé un bontrós convencionals, sempre correctes i plenes d'interés, i en lo referent a la part musical ambmolta freqüència inspiradi.ssimes?
Par-li per nosaltres I' actual decadencia delteatre.
Als noms de Arrieta, Audrid, Gaztambide,Barbieri, Fernández Caballero i més moderna¬ment Chapí, a succeït el de Pranz Lehar amb laseva série no interrompuda de valsos ensopidorsi d' una tant marejada vulgaritat, que es de

creure que noves generacions se preguntaranamb estranyesa com aquest genre s' ha pogut feraplaudir per la nostra, a iio ser sino que per queara està de moda.
Si pasem a terreny mes elevat també recor¬dem noms que encara no fa molts anys, promo¬vien amb ses produccions P entusiasme del pú¬blic. En la part literaria se 'ns acudeixen Espron-ceda i Campoamor, que avui fan riure als nos¬tres poetes; i en la musical, no podem menys quenomenar amb pena a Meyerbeer, aquell colós queamb obres com Roberto i GU Hugonotti ha sigutaplaudit en tots els escenaris d' Europa i Améri¬ca, i que avui, rodolant de timba en timba, caual avern amb goig dels nostaes moderns innova¬dors que al parlar d' ell somriuen...
Wagner... Al arrivà aqui, preferim no conti¬

nuar, puig si (encara que fos sense cap prejudicid' escola) li retreiem quelcom defecte, també fe¬ríem riurer... se'ns tractaria de ridicols per totsels seus incondicionals admiradors, solsament
perque '1 fet d' entusiasmar-se amb ell, encara
que no se 1' entengui i per més que un s' hi ador¬mi, sentat a les llotjetes del Liceu, tot escoltantMestres cantaires o Tristan i Rolda ¡avui està demoda!

JOSEP VIDAL BERTRAN.

El mestre Plató
Té en els bustes nostre héroe insigne,
cara oval i perfil armoniós,
la expressió tola dolça i benigne
i la edat dels serens pensadors.
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Ja '1 gran Sòcrat, en forma d' un cigne,
va somniar-lo enlairat, portentós,
exaltant del Saber tot lo digne...
ample '1 front i titànic el còs.

Quan fugint se 'n va anà a Siracusa
del ric príncep ser mestre refusa
perque '1 veu d' un pensar esquifit.

I un imperi mes vast que '1 de Remo
dialogant pels Jardins d' Academo
ha creat per als furs del Esprit.

AGNA CANALÍAS MESTRES.

Lo temps es el millor inafa-fuegos per a pagar lo
fòc del Amor.

Si vols conservar al amic, no li neguis mai un
duro.

Quan no s' espatllen sabates, se gasten medi¬
cines.

^

El mòn, es del pocavergonya.

La miseria fà com 1' opi, ensopeix molt.

Es tan dificil dir la veritat en lo comerç, com
trovar una sogra muda.

Matrimonis sense fills, morros a casa.

La vida es un passa-temps, en el que tan sols es
feliç el que sap fer lo paper de ximple.

El que pert la vergonya, no la trova mai mes.

Menjador petit, convidats al carrer.
Per ser burro, no 's necesita cap recomendació.

Viurer de esperances, es mantenir-se de bunjmls
do vent.

No jusgis mai la cuina per lo menjador, puig
moltes vegades a menjador gran, fogòns petits.

Quan la dona te diners, no se li tira rés en cara.

Casa amb menjar tancat, minyona afamada.

El que mira sempre al Cel, ensopega molt so¬
vint.

Lo festeig que dura molt, es com la verola, que
si un ne surt, queda molt desfigurat.

Quan la dona porta les calces, 1' home es capàç
de portar els gegants.

Saber de quin mal se ha de morir se té molt
guanyat, puig que unja sap 1' argument de p obra.

Cada casa es un mòn i cada butxaca un misteri.

L' home que busca molt per casar-se, es com si

triés puros d' estanc, que sempre 's queda amb el
qui tira menys.

Els diners tenen lo privilegi de netejar les hon¬
res de les persones.

SANTIAGO BOY.

AMOR CONTEMPORANI
CARTES D' ELLA

La Garriga 2 d' Agost de 1913.
Estimadíssim Enric: Des de que he sortit de

Earceiona disposada a passar 1' estiu en aquest
poble, que estic tristíssima; a cada carta teva
m' entristeixo més i trovo mes llares i insipits els
dies que paso lluny de tu. En fi, ni' aborreixo
fins ratllar en lo estupit. Per més que hi ha diver
sions procuro anar a les menys possibles, perque
en elles no puc trovart hi a to, al meu Enric com
dic jo, amb qui tinc ja forjades les meves il·lu¬
sions i les meves esperances.

La senyora de Marco a qui ja coneixes, dóna
cada dijous una reunió en la seva torre. A la de
dijous passat, que va ser la inaugural, vaig asis-
tir-hi més per voluntat de la mamà que per la
meva propia. Com que aquest es el primer estiu
que som a la Garriga, excuso dir-te que al anar a
casa d' aquesta senyora, ella se cuidà de fer nos
la presentació de tots els concurrents, que per
cert entre ells s' hi conten algunes families bas¬
tant ridícoles, eom per exemple: el farmacèutic
del poble i la seva senyora, matrimoni extrema¬
dament cursi i ofensivament gròs, ell prêtent de
graciós i fà uns xistos que produeixen el mateix
efecte que les potingues que te a casa seva. Ella
tot ho critica i tot i sent la muller d' un farma¬
cèutic se dedica a 1' aristòcrata sport de les infer-
metats, puig un dia pateix del cor, 1' altre del es¬
tómac, 1' altre de migranya, etc., tot, coses per
1' estil. A precs dels concorrents s' assentà al pia¬
no una filla d' ella, anémica senyoreta, que se¬
gons diuen compta divuit primaveres, pero a mi
me sembla que devia començar el compte quant
ja en tenia vint. Tocà un vals tan melodiós com
ella i tot seguit començaren varies parelles a
dançar, i envers a mi se dirigí un jove, novell
enginyer que ha acabat la carrera aquest ariy, i
està disposat a casar-se, segons diu. ¡Quin jove
més antipàtic! No t' en vull fer la descripció per¬
que li vareig trovar tants defectes que no sabida
per on començar. En resum, me vareig fastigue¬
jar molt. Tots els dies els paso igual i fent lo ma¬
teix: llevar-me, esmorzar, esperar el carter, que
no ve tots els dies, senyor gandul (ja deus com-
pendre que això và per tu), després de dinar, anar
a alguna excursió a respirar oxigen a dalt d' una
elevada montanya, que així que hi hem arrivât
es tan lo cansats que estem, que lo que menys .

podem fer, es obrir la boca per a respirar-lo. i)e
retorn a casa a sopar, agafar un llibre que dis¬
tregui la digestió, i a dormir. I després diuen que
un a fóra s'hi diverteix molt, si vegessis quins tips
me faig de plorar. A 1* únic lloc que vaig a pas¬
sejar mes de gust es a la via, puig me sembla que
m' apropo mes a tu i oblido per un moment el
capti veri a que estic sotmesa..

Escriume prompte molt prompte, parlem d' a-
questa Barcelona tan per mi estimada on i vareig
coneixer el meu ídol i que al deixar-la hi he dei¬
xat la meva vida, puig ja que tan sols tu la cons¬
titueixes.

Compadeixe'm i recordat d' aquesta sempre
teva,'

Concha.

La Garriga 5 d' Agost de 1913.
Estic cansadissima, simpàtica Lluisa; aquesta

nit hem sortit de la soirée que ha donat una de les
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families d' aqni, a les tres dè la matinada; m' he
divertit moitíssim, cada moment estic mes satis¬
feta de que el tonto de 1' Enric s' hagi quedat a
Barcelona, aixis m' haurà deixat en pau per un
quant temps de'Is seus geles ridícols en extrem,
no m' hauria deixat anar en lloc. Figurat quedemà per la tarde anem, senyoretes i joves, sols,
d' excursió a visitar una ermita, me sembla que
passarem un camí deliciós; aquell jove enginyerde qui et vareig parlar en un* altra carta, vindrà
també amb nosaltres; ja se m' ha declarat dugués
vegades, li he contestat que ja ho pensaria. La
veritat es tan simpàtic i sobre tot es tan ric, que'm
sento amb tentacions de donar llicencia absoluta
a 1' Enric.

Procuro per ara tenir-los a tots contents, no fos
cas que 'm quedés sense cap dels dos, ja l' aniré
contant les impresions.

Compendràs que per aquesta raó estigui jo en¬
tre espasa i paret (com diuen vulgarment) per
tant com a bona amiga espero m' aconsellaràs o
al menys me donaràs el teu parer.

Mentres tant me diverteixo molt i el temps me
passa volant.

Fins la teva en quina espero seràs mes esplici-ta que en les altres. En mitg de mes alegries t'en¬vio molts petons.

Concha.

CARTES D' ELL
Barcelona 4 d' Agost ne 1913.

Adoradissima Concha; Es fà tard; va a sortir
el correu i no disposo per lo tant de molt tempsper a eecriuret, ho faig a fi de que no estiguis undia sense carta meva i al menys llegint-la puguisdistreuret de 1' avorriment qu' et domina.

Jo es inutil et conti lo que sens tu me passa,
soc com la terra que la privesin del sol, mortafins que aquest torni a renaixer. Ja sabs no obs¬
tant que per a procurar-me el pervindre que deufer-nos feliços per sempre, estic trevallant sens
descans; mes sacriflco gustos, en una paraula:
uso de la onergia que surt del cor 1 que es la mésforta, per a poder soportar 1' insoportable. Solsbusco fer la teva felicitat.

Ditxós el dia en que perteneixent 1' un a 1' al¬
tre, poguem mirar amb somris de satisfacció els
obstacles per mi creuats, per a poguer arrivar alfi desitjat.

Confia en mi com jo en tu, estriu-me molt, lesteves cartes son el reforçatiu que necesita la me¬
va ànima per a conservar força eterna.Amb deliri t' aima ton

Enric.

Caldetes 4 d' Agost de 1913.
Amic Octavi: Estic completament satisfet de lavida la hermosa i bella, mirada desde aquestaplatja, on s' hi respira un aire pur impregnatd' amor i felicitat. Lluny de la ciutat i al costatd' una dóna com la Mary no puc desitjar res més.Me va arruïnant per moments però me faltenforces per a separar-me d' ella. Me te hipnotitzat,

pero m'hi trovo tant bé dintre d'aquest hipnotisme
que no puc ni vull despertar-ne.

Si la Concha sapigués que estic disfrutant dela soletat, fent de poeta en el bell mitg del margronxant-me amb ses ones, tenint per inspiradora
musa dins de ma lleugera barca una rossa d' ullsd'ulls negres encisadors, en lloc d'estar-me to¬
rrant baix 1' ardent sol que cau de ple en aquei¬
xa Barcelona i estar gastant ara en una calave¬rada un patrimoni que havia de servir per a ca¬sar-nos.

T' indueixo una carta per a ella que suposo lienviaràs desseguida, puig te 'n deus haver descuidat alguna a la butxaca perqneella se queixade que les reb amb retràs. Tan prompte en rebisuna per mi remet-mela tot d* una, perque amb laMary tot llegint-les i passem ratos molt distrets.

Una vegada més et donc les gràcies per lo be
que 'm substitueixes en qüestions amoroses. Conta
per tant en mon etern agraiment.

Com adelanto als teus honoraris t' envio un
fort abraç.

Enric.

Lo que pensa I' amiga
«Ben mirat es una infamia enganyar amb a-

questa forma a un xicot tan guapo r bò com 1' En¬
ric. No se perque me sembla que no arrívaràn a
casar-se.

Serà qüestió d' estar al tanto per si un cas...
perque després de tot em consta que li soc quel¬
com simpàtica, puig un dia a casa la de Marco
recordo que 'm va parlar quelcom indirecta¬
ment.>

Lo que pensa I' amic
«Seria graciós canviar la carta que m' ha en¬viat per ella per la que m' ha escrit a mi. jQuinterratrèmol! El mal es que la noia, segons tinc

entés, no va tan bé de quartos com 1' Enric se
creu, pero vaja sempre tindrà un dot que si bé no
permeterà viure amb luxe. ni ha per anar pas¬
sant. Lo mellor serà que per a obrar, esperem
aconteixements. De tots modos guardaré les car
tes qu' ell m' escriu, podria ser que algun dia...

Aixi com aixi a n' el Enric poca pena li causa¬ria aquesta ruptura, la Mary s' encarregaria deconsolar-lo.

JOSEP (IRAS.

CIENTÍFIQUES

X)e malalts i metges
II

Un dels avenços més pràctics de la medicina,ha sigut 1' us del termòmetre ja que essent la fe¬
bre un dels principals sintomes, es compren 1' im¬
portancia d' un instrument que permet apreciar
exactament la seva intensitat.

Antiguament el metge, valguentse de diferents
medis, nombre de pulsacions, frecuencia respira¬toria, etz. deduia 1' estat febril del malalt; peròacabada la visita, els que 1' assitien, poc experts
per fer-se càrrec en igual forma del aument de %temperatura amb que generalment comença qual¬sevol complicació, no podien combatrela a temps,lo que ocasionava perjudicis greus, sovint irrepa¬rables.

Avui ja es diferent; amb 1' us del termòmetre,pot dir se que '1 malalt està sempre inteligént-
ment assistit; el metge pot coneixer el curs queha seguit la malaltia durant la seva ausencia i
deixar instruccions sobre els medis que deuen
posar-se en pràctica, cas d' agravació repentina,tenin la seguritat de que seràn aplicats amb 1' o-
portunitat deguda.

Resumint, podem dir, que les indicacions de
tal instrument son d' un valor inapreciable en el
curs de les malalties agudes i també quan al sen¬
tir-nos indisposats ens dona el crit d' alarma per¬
que ens posem en guardia pera evitar mals majors.Però si bé es cert que té tant innegables ventat-
ges la seva vulgarisa ció ha ocasionat perjudicis
menys palpables però certs, i mes freqüents de lo
que a primera vista sembla; d' aqnets anem a
tractar, posant per a millor comprensió, un exem¬
ple pràctic.

Un individua ha passat un catarro gàstric més
0 menys grave que seguint un tractament ade-
cuat, ha fet el seu curs normal; mes al arribar al
période de convalecencia aquesta no es presentafranca. El pacient experimenta diàriament reac¬
cions febrils de poques décimes, que persisteixen
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durant setmanes i fins mesos, sense aument ni
disminució apreciable en la seva intensitat. A-
quets estats son moltes vee;ades diagnosticats,
creiem que equivocadament de febres de Barcelo¬
na. Nostre criteri es que 's tracta de una debilitat
general amb atonia gàstrica, a la que s' hi afe¬
geix una complicació de caràcter nerviós; la ob¬
sessió de la febra.

En efecte; el malalt sent ijn terror que no pot
disimular per mes que un intenti, cada cop que
se 1' hi aplica el termómetro, al mateix temps que
un desitj irresistible de consultar-lo a cada mo¬
ment; es pot dir que dona mes importancia a lo
que senyala la columna de mercuri, que a les se¬
ves molèsties reals. I lo pitjor es que tan ell, com
els que '1 cuiden se resisteixen a seguir les indi¬
cacions del metge, si aquestes no se ajusten a les
regles de la ciencia médica-popular, que agafan
les coses en abstracte, prescriu que quan hi ha
febre se té que fer Hit, suar, alimentar-se amb
gran moderació i altres precaucions, que en aquest
càs no donan mes resultat, que contribuir al sos¬
teniment de la debilitat orgànica que es precisa¬
ment una de les principals causes de la febre.

Aquesta situació que sois durar molt temps,
generalment acava aconcellant al malalt un cain-
vi d'aires, amb lo que se 1' obliga indirectament a
variar de régim i a distreure'l de 1' auto-observa-
ció que tan lo perjudicava. En altres cassos el ma¬
lalt impacient i avorrit pren la cosa per lo tràgic
i amb gran esglai de la familia, crida que tanc
li fà viure com morir; trenca el termòmetre, llen¬
ça les medicines, es lleva, fà exercici i obté la
millora per medis que ell considerava suicides.
També algunes vegades es la intervenció d' un
curandero el que amb prácticas o remeis miste¬
riosos, a que tan aficionat es el vulgo, provoca la
reacció moral favorable, que en els casos ante
riors havien produit la distraceió o la exaspe¬
ració.

¿I es forçós queaquets sencills estats atònics, a-
cabin sovint en forma tant poc airosa per a la cien¬
cia médica? No; creiem que 'Is metges podem i
debem anticipar-nos a desfer 1' obsessió del pa¬
cient, fent-li compendre que la febre que tant el
preocupa es sols una de tantes molèsties propies
de la convalecencia de aquesta clase de malal¬
ties, i que les precaucions que ell pren retarden
en lloc d' afavorir la curació absoluta.

Perque si bé es cert que 's pot ajudar la re-
constitució físiça de 1' organisme, per medi de
medicaments, aquets perden molta part de son
valor, quan el malalt se trova amb 1' ànim depri¬
mit per preocupacions inútils i per combatre a-
questes sols queda un camí: parlar a la raó.

miquel ESTORCH.

LLETR4 DESCLOSA
Sr. Director del periòdic Pesta.

Molins de Rei.

Molt Sr. meu; Agrairé en gran manera publiqui
en el periòdic de sa digna direcció lo que a conti¬
nuació va escrit, per tot lo qual li anticipo les grà¬
cies,mes expresivos:

'

«Havent, el firmat, enviat alguns escrits al
periòdic de Barcelona Papitií, posant com a firma i
indicació Quimeta Batllori, Hostal del Sant, amb
1' obgecte d' amagar el meu nom, i aixis mateix se¬
guir una-broma que creia allavors de resultats con¬
traris als que naturalment ha tingut; i havent, com
a conseqüència de 1' indicat, àparescut una nota en
la secció de Correspondencia del referit periòdic
Papitií, número 2.57 del 29 octubre, contestant a la
m,€va carta, i per consegüent amb el nom i apellido
ja iindicat, posat per mi, me apresuro a fer públic, i
a petició de la persona agraviada,- - que 'm manifes¬
to, com soc, autor dels escrits--quar contestació ha

motivat la present correspondencia, fent constar,
d' un modo remarcable, que la ja dita Quimeta no
ha tingut ni directa ni indirectament part en aquests
escrits del Papitii. Tot lo qual ho faig constar per
a satisfacció de 1' interesada i coneixement de
tothom.

magí RIBO.

7 novembre de 1913.

GOIG QUE MOR
Per fruir les delicies del camp al ensemps que

per eixir de la infadigable i alegre ciutat, cada
any al desvetllar-se 1 istiu amb les primeres ca¬
lors, lo primer que procurava era passar els tres
mesos mes xardorosos al meu poble, al meu pobre
poblet que encara que trist i melangiós no deixa
de tenir els seus encants i mes mirat per ulls som¬
niadors, quins fàn esdevenir lo més rutinari a lo
més poqtic. ¡Quins records més grisos m' evoques
al pensar en tu, oh poble nadiu!... I al recordar
els jorns venturosos amb que vares engalanar 1'
últim istiu viscut en tes entranyes, no puc menys
que alçar la testa i extasiar-me, encara que amb
greu tristesa, comtemplant 1' hermosa efigie de
la provocadora de ma desilusió, estampada en 1'
última tela que 'Is mens pobres dits pintaren.

El meu poble situat entre 1' escarpada munta¬
nya atapaida d' espessa boscuria i 1' extensa pla¬
naria hermosejada pels camps de daurat blat, era
a propòsit per anar-m'hia explaiar pintant i pre¬
nent apunts mes 0 menys interessants d' aquells
paisatges i dels inombrables casals antics i rònecs
que anaven desapareixent per aquells afòres.

En una de mes excursions diaries em cridà 1'
atenció en grau superlatiu, la vista d' una vella
masia la que per 1' antigüetat i pel lloc on estava
situada, feia un conjunt insuperable, prenyat d'
encants i poesia. Em vingueren tentacions irre¬
sistibles de fer un quadret. Arreglo 'Is trastos
propis d' aquest art, en un moment i al cap d'
alguns minuts ja estava de plé traçant el croquis
de lo que més avant tenia destinat cóm a quadre.

No feia mitja hora que estava trevallant, quan
una hermosa fembreta eixí de la casa quejo ha¬
via escullit com a model, sostenint en ses mode¬
lades caderes dos càntis monumentals que 'Is
anava a omplenar de 1' aigua que se sentia bro¬
llar allí prop meu.

Al passar pel meu devant la poguí contemplar
detingudament.

Era esbelta; de faç d' un blanc de neu que 's
confonia amb una rojor suau en el mitj de ses pre¬
cioses galtes, embellint-la, sos llavis vermells
com sang heróica, llavis que pregaven esser be-
sats, i a més de son nas pulcrament perfilat, com-,
pletaven tan hermosa cara els ulls d' una negror
tan intensa i d' un brillar tan expressiu que a 1'
esguardar-los un hom se sentia encisat dubtant
si era en la terra 0 en regions desconegudes; i per
marc de tan hermosa testa tenia sa caballera
bruna, sedosa, que graciosament esbullada venia
a descansar sobre ses marfilades espatlles.

Sa vestimenta pagesívola, senzilla i modesta,
feia que la seua beutat tingués un aspecte inte¬
ressant, atraient...

Vareig quedar extasiat, amb la mà paratlitza-
da sense poguer continuar dibuixant, contemplant
aquella part de cel que en forma de fembra apa-
ragué a mon devant, fins que un melodiòs—Deu
lo guart—eixit de sa preciosa boca, feu que des¬
vetllés de mon ensomni.

Pocs moments la poguí admirar, mes puig casi
desseguida desaparegué en un revolt del caminal..

La gràcia obtinguda d' ella de deixar que fes
son retrat al mitj del paisatge en que trevallava,'.
feu que càda dia desde mitja tarde fins al crepus¬
cle, mehtres la tenia al meu devánt hermosa- i'a-
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traienta, sobtesin al meu cor ràfeges d' una força
per a mi desconefíuda, que cada jorn eren més in¬
tenses.

Lo que pasava per a ma pensa ja no m' era in¬
teressant no més quan se referia a ella, als meus
ulls tot els hi era indiferent quan no 's podien re¬
flectar en els seus, i en tot mon ser s'hi verificà un
cainvi tan gran i sobtat que jo mateix ho trova¬
ba singularment inversemblable.

Estava follament enamorat.
I era tanta la emoció i el goig que sentia quan

mes tremoloses mans transportaven a la tela a-
quella beutat que no gosava a parlar per por de
trencar 1' encís que envolcallava aquell paratje en
aquells moments i instintivament trevallava amb
crescuda pausa a fi de no interrompre aquells
col·loquis que eren ma felicitat.

Emprò venia el jorn per mi temut. El retrat ja
arrivava a son terme i jo no estava pas disposat
a renunciar a veure-la ella i trencar ma primera
ilusió; i fou quan me vaig determinar a declarar-
li ma passió.

Era un matí explendorós de Juliol i 1' hora d'
aquelles que '1 sol no 's mostra gens ingrat en
despendre's de sos calorosos raigs quins fàn es¬
devenir els camps plens de blat, en mars de ri-
quíssim or, quan me vaig posar a caminar en di¬
recció a la masia a fi d' arrivar a 1' hora de
dinar en el camp que segaven, hora en que po¬
dria parlar amb ella detingudament.

Anava jo fent via amb uns pensaments tan
afalagadors, que no deixaven fixarme en 1' es-
plendit panorama que aquell cami proporciona,
i quan ja 'm creia ser 1' home mes feliç de la te¬
rra i tocar el cel amb les mans, quan ja tenia la
seguritat d' haver trovat casualment 1' idol a qui
ofrenar la meva existencia, una visió veritat feu
enderrocar 1' elevat castell de mes ilusiona.

A darrera d' un munt de garbes de blat, esta¬
ba ella en amorós flirt amb un fornit segador;
¡sense pensar que involuntàriament empenyia les
meves esperances en el profond abím del-desen¬
gany!

Imentres jo estava, sense donarme'n compte,
en estat de petriflcació, apoiat en una olivera cen¬
tenaria per a no caure sense sentits, en mitj de la
quietut del lloc, interrompuda pel monòton xarro-
teix de les cigales, ressonà un bés que com plom
fós caigué en mitj de mon cor.

Al mateix dia vareig abandonar per a sempre
el meu pobre poble trist i melangiós.

Han transcorregut cinc anys i encar quan as¬
sentat en ma taula de trevall alço la testa i
contemplo el quadro causant de ma disort (que
mai hi pogut estripar) una llàgrima es despren
amb violencia de mos ulls, per a rodolar lenta¬
ment cara avall...

JOSEP JULIÀ NOGUÉS.

GITANADES
Com que d' eleccions i lluites
es de lo que més es parla
i jo un cop s' han fet els falles
no vull pas embolicarm-hi,
parlarem eixa quinzena,
d' un càs que té molta gracia
que ocorregué en aquest poble
fà cosa d' unes setmanes.
L' escena tingué acullida
en una de les gians cases
que dignifiquen els pobles
i "Is fà a voltes envejables.
Els personatges que actuen
son: unes poques gitanes
figurant de compradores.
1' amo, son fill i algun altre
que amb bastants graus d' extranyesa

i amb molts mes de vigilancia
varen rebre amb molt cuidado
a aitals parroquianes.
—Déu els guard.

—Bon dia tinguin
Veritat que no 'ns esperaven?
Doncs, miri, ensenyi ns totes
les peces de bones llanes,
puig que el vestir amb pellingos
de moda crèc que no ho es gaire
i nosaltres de la moda
som unes veres esclaves.

, En Salvador molt formal
fica 's la mà a la butxaca
es treu deu cèntims i el dona
i el hi diu:—Déu vos ampari.
Sense escrúpols ni molt menos
prenen els cèntims amb manya
i s' assenten amb empenyo
de veure vestits 'de llana.
Per fi els marxants decidiren,
encar que amb certa recança,
ensenyals-hi alguns dels genres
que tenien pels prestatges,
amb 1' una mà agafant peces,
agafant un bastó amb 1' altra,
i els ulls que mai 'Is movien
de les mans de les gitanes.
—Quant val aquest?

—Duro el metre
—¡Jesús que barato!... ¡Vaja!
que 'ns ha d' ensenyà altres coses
que no siguin ordinaries.
Vellut del Nort. .

i
—Pell de presec.

. t

—0 genres de doble cara...
—Veu? aquest si que 's ben maco.
Quant val? Creguim que m' agrada.
—Llustrina de ral el metre.
—Ah! es més dolent doncs encara!-
Aquest vull, aquest no vull.
fèren la gran remenada
i quan van haver triat
regatejant exclamaven:
—Jà es car, deu peles i mitja
cada metre... prô ¡carambes!
ja 'm traurà la mitja —
i de mitges no "n portaven.
—Doncs... quedem aixis, vritat?
Cridin P amo de la casa

per si 'm vol rebaixà això.
S' arriven d' una gambada
a buscar al senyor amo,
bon moment que les gitanes
aprofiten amb dalit,
i com que de dits son llargues
i tot ho troven tan car.
de sobre el taulell agafen
Ip que mes els ha xocat.
Pro en Salvador vigilava
i encar no vegé la roba
en ses mans que cridà «Lladres!!>
i tenim molt alarmat
al personal de la casa.
L' Isidret corrents arriva
agafant la mitja cana;
surt tremolant en Pepet
portant a la mà una plarixa.
lín Salvadó amb estisores...
Hi hagué la mar de gatzara
i les gitanes sens esma
i amb rapidesa guillaren.
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Al carrer d' Alfons molt prompte
corregué la gran alarma,
sembrant arreu un gran pànic
que alcançà gran resonancia.

I un dependent molt valent
que la funció contemplava
hagué de tirar després...
les calces a la bogada.

Libobi.

Delicies.—L' interés que desvetllà la segona
represa de la cinta La Camorra, fou^degut, no a V
assumpte guinyolesc i esgarrifós que enclou sinó
perqué es en el primer film que 's va donar a co¬
nèixer T eminent artista Capozzi, qui fà una ve¬
ritable creació del tipu de cotxer. Por un beso de
Nini delicat film de la casa Itala i La hija de Zazà
excelentment interpretada pels artistes de la ca¬
sa Ambrosio foren intercalades amb 1' atracció
Hermanos Martinez, duo musical renyit rotunda¬
ment amb la moral i el bon gust. Estranyem que
r Empresa al ferse càrreg del repertori picant de
dits artistes no 'Is fessin retirar desseguida, ja
que exhibien un programa de pel'lícoles que per
sí soles haurien complascut al ptiblic.

Aplaudim, no obstant que '1 diumenge passat
ens desin a coneixer l'il·lusionista Pitil Calnet un
jove, que imitant al Gran Raymong, Walry i altres
comensa a conquerir èxits merescuts, ja que fa
els nómeros Las presons de Pernales i El bagxl mis¬
teriós amb molta prontitut i netedat.

Les pel·licoles Corazón noble i Corazón de artista
(tentativa amb colors de 1' Eclair gens desprecia¬
ble) agradaren al públic àvit de sentimentalisme.

Esperem el film El doctor Nichelson.
Calumnas.—Les pel·licoles Pathé amb colors

son una veritable obra d' art. No 's pot desitjar
mes perfecció pn el colorit, ni mes devasall de
preciós decorat i mobiliari, ni mes riquesa en les
vestimentes que amb graciositat s' atavien les ac¬
trius parisenques. M diamante negro i Las alas del
amor son interesantissimes i d'agradable visiua-
litat tot hi ser sa faula ignocent i pueril per el
motiu de ser amb colors i de la casa Pathé fà que
aquestes sien dotades de io que més amunt hem
dit.

Altre triomf de la cas^ Aquila es La fixera de
media noche. L' argument de novela folletinesc que
es interpretat, dirigit i presentat d' una manera
tant excelent que fà que el espectador a ie-s pri¬
meres escenes entri de plè en la trama i oblidi la
inversemblablitut de 1' assumpte.

A més s' han projectat Rt àngel reconciliador i
Bajo el fuego.

Edisson.

ÜE EORA.
IWHRTORELL.—En el «Teatre de la Plassa»

debutà lo dia 16 a la tarde la companyia d' afi¬
cionats «Esclat Artistic», baix la direcció de don
Ignasi Goll.

La sala estava plena a vessar i posaren en es¬
cena el drama ¡Catalunya: i el sainet del Asmarais
Sistema Munyon.

El públic,quedà satisfectíssim de la interpreta¬
ció de tots els personatges, encar que 'n el sainet
demostraren una mica de falta d' ensaig.

En els entreactes es llegiren poesies, entr" elles
el jove Lluis Bonell llegí la publicada per Festa
que porta per titol «Hiinne al Trevall», essent
molt aplaudit.

El quadro queda format per els joves Amat,
Domenech, Bonell, Enric, Bernadó, Falguera,
Busquets, Jorba i Bonastre, tenint en ensaig el
drama històric de don lgn&&l ^tQ\\ Siti i destrucció
de Martorell.

EL CoteftispOKSAL.

Jíoves i comeniaris
Amb el títul afanat de ¡Cu-Cut: ha, sortit ala

capital un periòdic que segóns son programa, se¬
guirà la política de la publicació que amb el me-
teix nom va fer una llarga campanya en prò de
la causa catalana, i que vá desaparèixer al co¬
mentar en un grabat 1' estada de 1' «Orfeó Cata¬
là» a Madrid.

Els antics fundadors del desaparegut ¡Cu-OuU
han protestat d' aquesta resurrecció.

En el present número inaugurem la galeria de
retrats de nostres col·laboradors, essent el primer
el del eminent literat en Ambrosi Carrión. Segui
rà en el pròxim número el del festiu escriptor en
Santiago Boy.

L' empresa del Cine Delicias ha anunciat per
a el dia T del pròxim Desembre una magna fun¬
ció d' òpera en la que hi pendrà part el fill d' a-
quest poble en Joan Valls, ja restablert de la en-
fermetat que '1 tenia allunyat de la escena.

L' obra escullida es 1' inspirada partitura de
Verdi Jl Trovatore.

Han sigut el·legits regidors en les últimes el-
leccions els senyors Miquel Carbonell, Emili Port,
Miquel Port, Bartomeu Planas, Pere Gay, Josep
Olivella i Joan Rubí els dos últims obtingueren
el meteix nombre de vots.

En el número pròxim el company de Redacció
Flit, rependrà sa interrompuda tasca.

El nostre amic en Miquel Gras Vila ha entre-
gat al director de la companyia del «Teatre 0-
limpo» de Barcelona, don Pere Boqnet, el drama
en un acte Joguines de tira, que serà representat el
pròxim mes de Desembre.

Se 'ns ha dit que en el «Centre Catalanista» s'
organitza per a el dia de Nadal a la nit una fun -
ció en la que hi pendràn part els grupos d' aficio¬
nats antics i moderns.

Es d' aplaudir aquesta iniciativa ja que aixis
podrem fruir les belleses de nostre Teatre Nacio¬
nal tan oblidat en nostre vila..

El nostre amic en A. de Rius Vidal ha tingut
l'atenció d'enviar-nos la tercera série que amb
tant èxit ve publicant del Teatre de nois.

Mercès per la finesa.

Ha arrivai de sa tournée per les Amériques la
actriu catalana (aixis era abans) Margarida Xir-
gu, que al ser preguntada per la campanya feta
en el nou mon ha dit que venia mes que satisfeta
dels seus èxits. Això dels èxits ho diu ella ¿qué
'ns ha de dir? També ens ha informat de que ha¬
via renyit amb el seu empresari senyor Da Rosa
(això ja ho saviem) però lo que. s' ha callat ha si¬
gut les causes de les qüestions, que segons rumors
son de que dit empresari no feia prou diners per
a ella.

Acabats els qüartos, acabades les amistats.

Jaume Font i Mora. Anirà. — Santiago Garcia. Rebut i
mercès.—D, Robespierre. No pot ahii.—Roge. Ani¬
rà.—Joan Trull, luo máteix li diem.-—/. ModoïelK IKthni i
mercès.—F. de P. Costa. Mercès per lo seu trevall que anirà.
^Maneï Rogé, arrivât tart l'article <Cróniques municipals»,
mirarem de que vagi en el pròxim número.—Es fluix.
Fassi una mica de práctica.. ;
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