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Es un dels poetes més inspirats de Catalunya
i un dels pocs, poquíssims, que ha polsat amb
acert totes les cordes: L' amor, la pàtria, la fè, i
el genre festiu de bona mena han sigut cantants
per ell amb tanta maestria, (lue li han velgut
nombrosos llorers.

Nosaltres li recordem varies Flors naturals a

Barcelona, a Manlleu, a
Badalona, a Igualada, a
Palamós, a Arenys de Mar;
la medalla d' or de Niça;
la rosa d' or i plata de Gi¬
rona; el llaüt d' or i plata
de la Habana; i infinitat de
premis a Montevideo, Ta¬
rragona, Ripoll, Sant An¬
dreu i altres indrets de Ca¬

talunya i fora d' ella.
A cada poesia hi posa el

cor i per això son totes
elles tan sentides, tan ten¬
dres que al llegir-les ens
trovem transportats a re¬
gions desconegudes. No es

possible que la atenció se

distregui, puig que promp¬
te lo que ell pinta amb
tanta força ens omple els
ulls i va detrament al cor,
enternint-lo.
Llàstima gran que les

poesies, tantes com en té,
no les hagi divulgades, per¬
qué per si soles podrien conseguir lo que molts
llibres no han lograt, i que el magisteri no ha
■conseguit, això es, inculcà la moralji el bon sen¬
tir a n' els homes.

Sabem que per a moltes d' aquestes poesies
té il·lustracions degudes a les millors firmes cata¬
lanes, però que a pesar dels molts precs que se li
han fet, no s' ha lograt que les publiqués per
raons que son molt seves i que respectem però
que creiem no son insuperables i per lo tan con¬
fiem veure vençudes pel bé dels catalans.

Ha escrit sempre per a
satisfer sos impulsos, per a
donar esplai a son cor,
gran, magnànim i es per
això que no veiem amane-
rament ni evolucions en
sos trevalls. Es un clàsie
contemporani, encara que
això sembli una paradoxa.
També ha probat el tea¬

tre amb fortuna, sense tan¬
ta intensitat, però amb pro¬
ducció variada. Té come¬

dies assainatades Tutti con¬
tenu (Romea 1887); fines i
de discreteix Cor de àngel
(Romea 1906); inspirats mo-
nòlecs Boira i Sol (dramà¬
tic, escrit expresament per
a 1' Enric Gimenez) i El coi-
xet de Cura de Moro (festiu,
per a Frederic Fuentes),
però lo mellor per a teatre
es lo que guarda inèdit.
Nosaltres hem tingut la
fortuna de sentir-li un qua¬

dro idilic {La font de les amaretes) i un drama que 'g
un aigua-fort {Imgremeditaciô) per a els que confiem
un sorollós èxit. També té publicat un llibre de
contes, faules i historietes titolat De cada color.

Ramón Suriñach Baell
(Fot. Xapoleón.)
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EN DEFENSA PROPIA
No dirán els senyors Emili Port, Jaume Bosch,

Ramón Font, Josep Miquel i Josep Canals que soc
tan absolut com elis s' han empenyat en fer-me
aparèixer, puix que no desdenyo contestar a la
lletra que han remitit a nostre confrare Sol Ixenl
de Sant Feliu de Llobreprat, per més que la insig-
flcancia del assumpte s' ho mereixia.

Del enemic el consell, diu 1' adagi i jo encar que
1' enemic sigui insignificant, li faig 1' honor de
batrem amb ell, però contant sempre que les ar¬
mes han d'esser iguals. Aquests senyors han es¬
grimit aquesta vegada armes poc nobles, doncs
no es altre cosa lo seguit de paraules poc edifi¬
cants que han usat.

Penso avui contestarlis per última vegada, car
lo temps es or.

Jo espero que després de la meva rectificació
procurarán ajustar-se un xic més a lo cert i per
lo tan ja no hi haurà motiu per ma part a réplica.
Si n' hi hagués, penso no contestar.

En el últim número de Festa deiem que 'Is
mortals foren feliços si s' ocupessin menys de po¬
lítica i com a corroboració afegirém que aquests
senyors tan belles persones, no sembleu pas ells
mateixos quan la política se 'Is puja al cap. Ales¬
hores no paren esment en les paraules que profe
reïxen i diuen grolleries i inexactituts, no per gust
de dir-les, sino perque la política els fà perdre les
nocions de qui son ells i perque per arribar al fí,
no 's paren a examinar els medis.

Me diuen un grapat de barbaritats que 'Is per¬
dono generosament, per a mostrar-me superior a
n'ells, doncs costa més perdonar que tornar in¬
sult per insult. Ja ho he dit i ho repeteixo, son els
firmants unes belles persones, que han tingut el
mal gust de dir-me mentider, mal català i no sé
quantes coses més. Jo sol^ me limitaré a justificar-
me perque les persones tan sensates com ells,
però menj s apasionats polítics, no creguin que
les coses sucseiren tal com ells pretenen i al ma¬
teix temps per refrescals-hi la memoria, puix es
molt posible, no que tinguin el propòsit de dir
mentides, perque això es de mal gust, sino per¬
que podria esser que la fantasia els fes reputar
de reials, coses que passaren per llur imaginació
i passat el temps han arrivât a creurer-les com si
fossin veritats.

Me cou, però molt, que m' hagin dit mal cata¬
là, perque m' estimo molt a Catalunya, però això
no priva que també m' estimi a Espanya.

Ne volen una proba de que m' estimo més a
Catalunîm que 'Is senyors que 'm critiquen i vo¬
len donar me patents?

Jo he fet treballs literaris, molt modestos, però
que son una expressió del meu sentir i els he fet
tots en català.

Festa està escrit en català i jo bé podria ha-
verlo escrit en castellà, llengua que el senyor Emi¬
li Port va tenir lo desacert d' anomenar-la es¬

trangera en el meeting que 's celebrà la vigilia
de les eleccions d' enguany, fent referencia a
unes fulles que quelcuns individuus del partit
contrari llençaren al carrer.

El mateix senyor Fort, junt amb els senyors
Bosch i Canals, empresaris del «Cine Delicies»,
per qué no fan representar obres catalanes en
lloc de les sarsueletes castellanes?

Es qué no sahen que el teatre català té pro¬
duccions que superen a les castellanes?

Es que quan fan obres estrangeres troven un
grapat més de calderilla en el calaix?

També hi observat que aquests senyors, que
no més son cinc, recorren a adagis castellans per a
expressar un concepte, sense recordar que en
català n' hi ha per a lo mateix que ells diuen.
Aquests senyors que protesten del meu anti-ca-
talanisme, entre tots no n' han trobat un.de la te¬
rra? Però aixís i tot valia la pena que al dir P
adagi ho fessin tal com es i per a que no tornin
a incaurer amb una nova equivocació els diré:

Cada palo aguante su vela i no com diuen aquests
senyors Cada uno agnante su veta.

Dec fer constar també que al deixar de formar
part els cinc firmants de la redacció, varem tro-
bar tan insignificant la cosa que ni tampoc cre-
guerem oportú fels-hi el honor d' una gacetilla, ja
que 'ns hauria semblat donàvem massa importan¬
cia a lo que no 'n tenia gens; però 's veu que lo
que nosaltres miràvem amb tanta indiferencia
devia de ser cosa de resonancia per aquests bons-
senyors que tot seguit deixaren sentir sa veu per
medi d' un periòdic foraster.

Crec molt oportú insertar el paragraf que amb
tanta diplomada me tracten de mentider aquests
senyors.

Entre les variades paraules escollides diuen: Es
completament fals l' afirmació de que nosaltres inten¬
téssim fer cap mena de política, encar que no 'ns es¬
tranya el procedir del director de Festa que no té es-
crupols en capgirar la, veritat en l' ocasió que 'I seu
acorralament es manifest.

¡I quin acorralament!
Aniré als fets que 's lo més pràctic.
Formàvem part de la redacció els cinc senyors

firmants, mes els senyors Josep Julià i Josep Vilà.
Estàvem ocupats en la confecció del tercer o quart
número amb els senyors Julià i Vilà quan a hora
bastant avençada de la nit comparegueren en la
redacció els senyors Port i Font. Els senyors Mi¬
quel i Canals no recordo si els acompanyaven. El
senyor Bosch sé del cert que no hi anava. Estant
en plé període electoral la conversa recaigué en
el tema del dia que no era altre que el d' elec¬
cions i el senyor Port, procurant portar aigua al
seu molí, proposà la compaginació d' un article
de propaganda electoral, a quina pretensió va-
reig negar-me, recordant-li que nostre periòdic
es completament independent, afegint dit senyor
que LaVanguardia no obstant i dur el mateix lema,
fà política conservadora. No vaig creure oportú
seguir negant-me a la pretensió del senyor Port
i volent trobar una solució per a evitar discu-
sions, sempre desagradables entre bons amics,
vareig afegir que podia escriure l'article en qües¬
tió quan ho trovés convenient i per a el qual inau¬
guraríem la Tribuna lliure en nostre periòdic, i a
fí de que '1 públic no quedés sorprès amb 1' arti¬
cle de referencia, jo invitaria a un senyor que no
es del cas anomenar-lo, i que milita en el camp
de política oposada a la dels senyors firmants,
per a que fes també un article de propaganda
electoral a fí de conservar sempre nostra inde¬
pendencia. Com era d' esperar, aquesta solució,
molt raonable, no fou ac-ceptada; des de aquella
nit escasejaren les visites de dits senyors, fins que
no comparegueren més.
I per acabar de testimoniar lo dit, que 's el re-

ñexe de la més fidel veritat, els companys Josep
Julià i Josep Vilà donarán fé de mas sinceres pa¬
raules.

¿Veuen aquests senyors que 'm desmenteixen,
com volien fer política?

Me sembla que amb lo exposat n' hi ha prou
per a destruir d' una vegada els equivocats con¬
ceptes d" aquests bons senyors, que al ocupar-se
dc mi han estat tan poc afortunats.

ii. GRAS VILA.

LA NIT DE NADAL
Tió, tió, paga turró!

Adius d' una cuina pel fum ennegrida,
rasser agradable de casa pairal,
familia joiosa s' hi trova reunida
avui qu' es la vetlla del jorn de Nadal.
Dos nens, una nena, llurs pares i 1' avi,
acosten a empentes un sòc a la llar
tenint dibuixada la rialla en son llavi
puig la xirinola van ja a començar.
No pot ponderar-se lo que 1' avi gosa!
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Immensa es dels pares la satisfacció
mirant tres boquetes, poncelles de rosa,
que van a badar-se cantant la cançó:

Tió,'tió, paga turró!
Eepiquen campanes qu' es dia de gloria;
rebrega les boires el tràmpol del vent;tot es blanc de gebra per fer-los memoria
d' aquella nit freda del Sant Naixement.
Comença d' encendre s la soca tossuda
que els nens la aplansonen armats amb bastons,traient les llenguetes al dar la batuda
com sí ja Ilepessen la mel dels turrons.
Dels tres, cap amolla; ni els grans ni la xica;
qu' encara que tendres, no 'Is manca braó.
I pica que pica, fent tosca música
cantant amb mes força la alegra cançó:

¡¡Tió, tió, paga turró!!
Molt lluny de cansar-se gojosos somriuen
i üna cadencia conserven sos cants.
Pesada es la feina; n;.es ells no desdiuen.
¡Això sols, ensenya que son catalans!
El pare els anima; la mare s' hi encanta;
ñns 1' avi s' hi trova tot rejovenit,
perque es la mateixa la copia vibranta
que alegre cantaba quan era petit...
—Es tard—tots se diuen—les nou son tocades.
Es tard i ja es hora d' alsar el tió.—
1 aquelles boquetes ja resten tancades,
bastons ja no piqueu ni s' ou la cançó:

Tió, tió, paga turró.—
Com que de peresa no 'n tenen pas gota,les forces ajunten els grans i els petits;
aixequen la tija, trobant-hi dessota,
atmetlles i neules, turrons i confits.
La nena petita no sab que li passa;
fan salts i cabrioles el gran i el mitjà;i 1' avi calmant-los amb tota catxassa
els diu boi prenent-los tots tres de la mà:
—¡Mireu quantes coses el Cel vos envia!
¡Que rosses les neules, que blanc el turró!
Els àngels ho duien cantant d' alegria,
cantant, com vosaltres, la antiga cançó.

Tió, tio, paga turró!
Salut, Catalunya, ma terra galana,
que amb joies ben teves hermosa 't presums!Allà on hi flameja la llar catalana
1' arxiu serà sempre de nobles costums!
Tos fills, que 't saluden amb cants d' alegriates velles usances savent venerar,
un culte 't rendeixen mes gran cada dia
de r ànima a dintre bastint-te un altar.
No temis, ma Patria, no temis que moria1' ardor dels que s' honren alsant ton Penó,
en tant vinguen aures qu' aumentin ta gloria
portant-te les notes d' aquesta cançó:

¡Tió', tió, paga turró!
B. PARRAMON.

Montesquiu, Desembre de 1898.

Pira de galls
—Escolti, senyora. ¿Vol un parell de capons?Vingui; miris quines
—Aveure, ¿vol fer el favor?
—Tingui. ¡¡Sospesi això!
—¿No son pas gallots amb la cresta retallada?
—¿I ara, que no hò veu? Pregunti a tothom delPrat per la garlada, i li sabrán dir si sóc capàs d'

enganyar a ningú.
—Oh, es que devegades...
—No li nego; però a casa no 'n venim de me¬

na. Son capons de la terra, ja 'Is pot pendre sensescrúpol.
— ¿la quant lo parell? Ara no m' espanto.

, —Jo m' en guardaré com d' escaldar-me. Cincduros i no diga rés... ¿Li està bé?
—¡¡Cinc duros!! ¡Com se coneix que encara nos' ha burlat de ningú!...

—¿Doncs quant valen per a vostè?
—Divuit pessetes.
—¡¡Ai Reina Santíssima!! Té, noi, torna'ls a lli¬

gar, que aquesta senyora s' ha equivocat de pa¬rada.
—¿Me 'Is dona per dinou?
—¡No senyora! Ara, si 'Is vol sense menuts,

perque a casa 'n poguem fer escaldums, pot-serfarem fira.
—Serà per a un altre dia. .

—No pas per aquest preu. ¿Els vol per vinti-tres?
—Ja li he dit 1' últim.
—Deu li donga salut i a mi bons compradors.¿Qué li falta senyoreta? ¿vol una polla ben maca?—En voldria una que no fós molt grossa.
—Miris, aquesta sembla que farà per a vostè.Ja se la pot mirar, es una bola de greix. Aqui 'nti una altre que sembla un matouet.
—A veure aquesta.
—Si es servida. Tant m' estimo 1' una com Paltre; les dos son vianda fresca.
—¿Quant val?
—Perque es vostè, que ja la couec de 1' anypassat, li donaré per deu pessetes.
—¿I ara? ¡si és tant petita!
—¿Menuda diu? Vostè no se 1' ha mirada bé.

Miris quin pit més blanc. Si te ganes de òomprar,creguim, no la deixi. Es criada a casa.
—No vui gastar-hi tant. Es per fer un regalo almestre del noi.
—Si và per bò, creguim, no miri una pesseta.Com això ja no surt millor a la Rambla,—No farem pas fira.
—¿La vol per nou pessetes? Vui que vegi quetinc ganes de servir-la.
—No vui gastar-hi tant.
—Escolti, dona, ¿quant ne promet vostè?
—Set pessetes.
—¿Qué diu ara?... ¡Si 'Is drets ja valen més!
—N' hi donaré una pesseta més perque vegi

que no tinc ganes de rodar.
—¿Vol que li porti senyora?
—Jo he sigut primer.
—¿Qué voleu nois? Alsa, fora d' aqui. Jo no séd' on surt tanta quitxalla... Escolti, senyora...¡Vés noi! crida-la...
—No 'm fassi anar i venir, perque 'Is peus mefan molt mal.
—¿Vol afegir-hi dos ralets?... Miris, aquest anyd' entrada ja paguen cinc rals per cap.
—No n' hi donaré ni un cèntim més.
—Tingui, regatona. Lo que es aquesta vegadas' ha tingut de fer la llei.
—Si; ja 1' hi asseguro... Vegi si es això.
—Està molt bé, i que amb salut se la puguinmenjar. ¿I a vostè que li fa falta?
—¿Que té pollastres?
—¡I ben grasos! Sospesi aquest parell.—Es que no més ne voldiia un...
—Ja 'Isdeslligarem, nos' apuri. ¿Quin vol delsdos?
—A veure.
—Ja se 'Is pot mirar. Semblen de plom.—No m' acaben d' agradar...
—Vegi aquest altre.
—¿Vol dir que no ha patit gana?
—¡Ai santa cristiana! Toqui aquest pap. Enca¬

ra no fa mitja hora que s' han atipat com uns lla¬dres i que tot es blat de moro.
— ¡Qué vol que li diga!
—Bé, .que palpa. ¿Que 's pensa que porta l'ou?—Si que estem frescos, si un no pot veure lo

que compra..
—Sí senyora, però si no te ganes de comprarno 'm rebregui la viram.
—¡Tingui, filla! Sí m' ho hagués advertit queaquesta bestia estava tant delicada, ni tant solsm' hauria près la molestia d' agafar-la.
—Cregumi, vagi a comprar molsa i cireres d'arbós per a fer pessebre, si vol celebrar la diadade Nadal, perque de pollastres ne comprarà pòcs.—¡Pot-ser més que vostè 's pensa!
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—¡Ja 'n fa la cara! Prou me sembla que si a-
vans DO 's purga, uo li vindràn les ganes.

—¡Deixa-la tu! Mira que't diu aquesta senyora.
—A veure aqueix pollastre, bona dona.
—Tingui; vegi si aquest animaló pateix gana

com ba dit aquella senyora. Sort que una al lle¬
var-se, ja carrega amb el sac de la paciencia, que
si no...

—¿I quant ne demana?
—Un duro, i no digui rés.
—¡Ai, filla, el trobo car!
—¿Quant ne promet, vostè?
—Jo... ¡dotze rals!
—Ja m' ho he pensat que avui no s' havia se¬

nyat. Per aquest preu té que ser ànec mut.
— ¿Que no 'n té de més petits?
—ÍProu, però no s' afiguri que siga com el que

P hi he ensenyat. Aquí n' hi ha un que li donaré
pel preu que vostè vol.

— ¡Ja ho crée! ¡Vaja una gracia! si té unes cui¬
xes que semblen unes bufetes desinflades.

—¿Que 's creia que per tres pessetes n' hi do¬
naría un amb les cames tant gruixudes com les d'
una servidora?... ¡Ai Deu la fassi bona!

—Miris quina guia que ensenya!... ¡¡I tot ca¬
rregat de polls!!

—Això rai, si s' espera un xic, li pasaré la pin¬
ta espesa.

—¡Poca solta!
—¡Si 'm fa sortir de test!... ¿El vol per vuit rals

i acabem?
—¡Dongui, perque encara 'ns enfadaríem!...
—Val més la saliva que m' ha fet gastar, que

les dugués pessetes que 'm dona.
— ¡Estiga bona!
-Passi-ho bé. D' aquí a un altre dia si Deu

plau.
—Tu, ¿per vuit rals li has donat aquell pollas¬

tre?
—Sí es aquell de la verolal.
—Si que 1' has ben carregada!
—Bó i barato no pot ser. Una altre vegada que

aprengui, que '1 que vulgui menjar bé, s' ha de
gratar la butxaca.

lenee-eor

Del meu niu
Es la mare de mon fill
la mes santa de les dones;
la mes bona entre les bones.
Và robà al sol son caliu
per donar-lo a nostre infant
Li donà entre altres coses

la fragancia de les roses;
la bellesa... ¡tant radiant!
la blancor de la gelada;
lo color de les roselles.
Son de seda ses parpelles
que filaren mans de fada.
Peu de eera ses galtones.
de maduixa els llavis roijos.
En sos ulls hi ha colors boijos
que robà a les papellones.
Li posà lliri a sa boca;
rinxos d' or en el seu cap,
i per XÔ ella ja sab
que 's torna or tot lo que ell toca.
Fer volgué joia acabada
i ses llàgrimes son perles
que la mar no sap pas feries.
Son com gotes de rosada.

FRA FREI.

I

Es barbé 'Is dies de festa
i els de feina es teixidor,
i al tocà a morts les campanes
també es ell 1' enterra-morts.
Com la vila es tant petita

d' un ofici no 'n te prou;
que té pare, mullé i filla
i ell afanya '1 pà de tots.
I fa anar la llençadora,

la navaja, o bé '1 picot,
sense goig i sense pena,
sempre igual i amb bon humor.
Es per XÔ que aqui a la vila

no '1 coneixen pel seu nom,
puig al sé un «tant-se-me'n-dona»
li van treure En Sensc-cor.

II
Passen anys.,, i mort son pare

a una entrada de tardor,
i amb ulls rojos i mans balbes
ell meteix li cava '1 clot.
La tristesa 1' aclapara,

van sos ulls com dues fonts,
i en la vila '1 compadeixen
puig comprenen son dolor.
Tot de cop llença 1' aixada,

i la pala i el picot,
i el Rector, des la finestra,
parla aixís a Bn Sense-cor:
—Mira noi qu' això es poc fondo—

i ell contesta d'ira groc;
—Així '1 dia del Judici
s' alsarà sens' gaire esfors.—

III
Sa muller, qu' era una toia,

se li ha mort en pocs segons;
fà dos anys avui del pare;
¡quin plorar 1' enterra-morts!
Comprenent que cor n' hi sobra,

qui li va treure eix mal-nom
se li ha ofert a obrir la fossa;
i ell, mig foll, ha dit que no.
Cava fondo, puig la terra

va entendrint-se amb el seu plor,
i, entristit, dés la finestra,
—Ja n' hi hà prou—crida '1 Rector.
Vull que quedi ben colgada;

puig com era un pom de Üors
a gaudir-se'n hi vindrien
els ocells i els papellons.—

IV
Malestruga malaltia

que rondava pel entorn
a sa filla te enclotada
que si 'n surt ja farà prou-
Per la vila tothom plora

compadint a En Sense-cor
que ja boig, com un fantasma,
cada nit và a cavà '1 clot.
—¿Si encar' viu, perquè terrejes

i a aitals hores?... fà '1 Rector.
—Perque de dies la cuido
i haig de aprofitar quant dorm.
I ademés, la feina es llarga;

puig si ma filla se 'm mort,
te de sé '1 clot fondo... fondo...
perque hem de càbre'hi tots dos.
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Bat celona, desanote IÇIJ

Sr. D.

Molt distingit Senyor:
Amb aquestes lletres acompanyem i enlreguem a Ja noblesa de les se¬

ves mans i a Vacullida generosa de sos bons sentiments un treball de l'es¬
criptor Suriíiacft Senties, treball Jill d'%ina visita emocionant que ha fet a
l'heroic Hospital de nens pobres de Sant Joan de Deu, al saber que duia.
una vida un xic penosa. El reproduint de La Veu de Catalunya i, ena¬
morats entusiastes de la seva idea, el portem a casa de vostè perque, quan
se sent l'impuls de demanar per altri, una gran ardencia i un valor desco¬
negut prenen en l'ànima, i amb la mà estesa ún creu que ha de trobar to¬
tes les portes franques i lots els cors germans.

Així, nosaltres, en aquests dies de vigilies de Nadal i de Cap d'Any,
amarats d'un pregon sentit d'humanitat, venim a vostè demanant-li amb
l'autor una caritat per als nens pobres de Sani Joan de Deu, que surten
de les Unies de l'escriptor amb una visió d'angunia inesborrable,

A VAdministració dehk Veu de Catalunya accepten els donatius,
que creixen com una planta pomposa de consol, per a honra i gloria d'a¬
questa terra nostra, que no té pas rès d'avara.

Q.ue Deu li pagui l'almoina que vo.-itè hi vulgui i hi pugui portar, i
que ompli de benediccions la seva casa en aquestes festes i en tota hora de
la vida de vostè i dels seus.

Bes tem amb vostè reconegudament agermanats en aquesta obra bona.
i ens oferim afectissims servidors per a sempre

Una gracia de caritat
per als nens pobres de Sant Joan de Deu

En aquestes columnes estimades,
amics, germans Uegidors, jO vos he dit
sovint les meves impressions i ferides
de la vida. No vos só ¿veritat!? un des¬
conegut que truqui al vostre cor<
Avui començaré fent-vos una confes¬

sió. Jo no havia vist mai el dolor tan
de la vora.

_

Vinc, emocionat i Jtremblós, en aques¬
ta tarde freda de desembre, de- Les
Corts, d'una visita que he fet a l'Hos¬
pital de Nens pobres de Elant Joan de
Deu.

2;]VI*han acompanyat tmes ànimes arpi-
guiœ i sensibles que han estat tota la.
tarde veient íanta desgracia, tanta mi¬
seria, tant amor, a través una font si¬
lenciosa de llàgrimes.. , .

Jo he fet èl cor serè, Visitant la san¬
ta casa; després he travessat, amo eí
cor lligat, la ciutat en festa i m'he
reclòs en la meva cambra i a • l'aga¬
far la ploma me sento abatut i ape-
nat com si m'hagués fet' seu hn nou
concepte dolorós de ia Vida.
í 'Senyor, els infants són la nostra glo-



ria i esperança; hem omplert de som¬
nis 1 hem estès horitzons sohre'ls caos
dolços i vivacíssims dels que has fet
néixer a casa. ¿ Quina és la culpa d'a¬
quests pobrics que avui me yoitaven,
me miraven, me somreien, per què'ls
omplíssis de tanta miseria?,
i Serà que amb lells vols tocar la «pe¬

dra dels nostres sentiments perque'n ra¬
gi l'aigua viva de la caritat ? ¿ Serà que
an ells els tens reservat un premi més
alt i vora teu els faràs hermosos com
àngels ?
Senyor, quin espectacle han vist els

meus ulls sota l'engunia que'm banyava
el front !
M'haguessis fet poderós i hauria obeit

desseguida a impulsos de generositat.
Si m'has fet un poc poeta i molt sensi¬
ble, no puc fer més que 'dir el meu amor
an aquestes criatures minoes i la meva
admiració a Theroicitat d'aquests ger¬
mans bondadosos que les vOlten.
L'hospital és gran, nèt. ordenat, però

en ell el cor es sent bospèjs i la mirada
es posa fonda i pietosa .Si imires a un
pati, els infants hi juguen sense delit,
sense salut, fent esforços per moure
éls membres mesquins : si contemples la
llargada d'una galeria, "de sobte la tra¬
vessa santament un germà que porta
un tullit a coll com una Càrrega lleu.
•—i''ull anar allí !—ha 'dit èl malalt'.

I el germà l'agafa i el complau.
—Vull anar al oel—dirà un dia, sen¬

tint les angoixes de la mort aquella
mateixa criatura,

1 aquell dia, pujant al cel, serà la
primera volta que l'ànima encongida ex¬
perimentarà la sensació; de deslliurança
i de valdre's lella mateixa en l'ascensió
dolcíssima.
Si entres a una sala i et disposes

•a admirar-la per lo espaiosa, per lo ore¬
jada, allí al _fons te xucla desseguida
la visió formiguejanta dels grans sufri-
dors de la infantesa..
Si en el pis alt allunyes la ^mirada

a fóra, als camps, a les montanyes, no
trobes cap consol.
El paisatge és fret, Çs trist. Te sents

els peus a l'hospital, arrelat's en la
engunia, 5 el teu dolor s'estén i enco-.
mana a tota cosaH.
Fins la posta d'aquest dia que tocava

i encenia al lluny els 'vidres de lœ
galeries d'rma casa alta, 3e suburbi,
m'ha de ser una cosa 'inoblidable.^
He vist primer els infants en la sala

de visites.
Aquells tenien pares dolorosament

amorosos que s'esforçaven en semblar
alegres i els menuts allargaven les po¬
bretes mans a regals, modestíssims...
Obrien els llavis prifns i descolorits a
les lleminadures o s'encenien d'il-lusió
els ulls de fadiga davant la joguina de¬
sitjada.
Jo'ls he mirat i he sentit les seves

veus i he vist els seus moviments que
feia calmosos la força escassa d'un viure
de miracle.

1 he sorprès somriures llargs interrom¬
puts per una punxada traidora de su-
friment i he sobtat canvis de fesomia
•o nostracions fondes.
Després hem passat a la sala dels

que romanen ai llit. El primer a qui ens
hem acostat no tenia ningú a la vora;
potser no tenia ningú al món. Ha agrait
que'ns hi acostéssim. S'ha assegut al
llit i ha somrigut al doctor i a tots
.nosaltres.

—'Sembla content—he dit jo, baixet,
a l'Enric Casals, el bondadós i abnegat
doctor que'ns acompanyava.

—'Doncs sofreix molt.—La cara era
riallera i bonica. Era dintre la blan¬
cor dels llençols, que'ls pobres membres
es tornaven llances de dolor agut.

La mà del doctor, noble, paternal, ha
fregat les galtes del mesquinet. Cre¬
mava.

—I aquell, doctor, i aquell ?—Aquell
tenia la maije a la vora. El contemplava
tota ella, amb els ulls, amb els sospirs
dels llavis. Jo he pensat:—Aquesta dóna
deuria voler salvar l'ànima del seu fill,
peró el cos, el miserable cos, el deu¬
ria voler formar de nou en ses entranyes
càlides i amoroses. M'hi he acostat dis¬
simuladament i he sentit com un petó
de sol, l'escalfor de la mirada de la
mare. Nó, nó; ja ho veia clarament.
La mare el volia tal com era. Defectuós,
sofridor, com Deu volgués; com havia
volgut que fos el seu fill.
—Digui'm, digui'm. ¿I l'altre d'allí al

recó? ¿Aquell ja té alguns anys, veri¬
tat ?
—Té deu anys.
Senyor, ¡deu anys i aquella cara de

home !
Es que'l sofriment li havia fet posar

una .cara d'home prematur.
Hem travessat im corredor. "Vora ims

vidres, buscant la claror, com les plantes
malaltes, hi havia en un grupu un petitet
amb les cames fluixes, un altre d'una
magror de somni, un de grandassot
de pit inüat i de rostre deforme; i encès
de virulència; un d'anèmic, distingit, que
llegia un llibre; un de menut amb el
pit com la proa d'un vaixell d'ex-voto,
un de coix, que tenia les crosses al
davant posades en creu...
An aquell anèmic, distingit, li he de¬

manat el llibre. Li he recullit jo mateix
de la falda per a estalviar-li l'esforç
d'alsar el braç.
Era un llibre de viatges; la pàgina

oberta deia d'excursions àgils i barbres
en jïaisos llunyans i selvatges. En un
gravat una fera obria la boca entre una
vegetació pomposa. El pobre infant s'om-
plia la fantasia del mon d'aventura que
no s'havia fet per a ell.
Entrem a la sala dels casos de tu¬

berculosis óssea. La nostra sensibilitat
aqui palpita com un ocell. El dolor
callat d'aquells infants arrenca vibra¬
cions a la nostra ànima, tivanta com
les cordes d'una arpa.
Un d'un cap deforme, com de creti,

ens parla amb una vivacitat folla. Té
una veu plena de persona gran.
Un altre, de cara plàcida, ens mira

llargament. Està assegut en una trona.
El Doctor alça una fusta i veiem

unes cametes primes, enguixades. Ens
puja als narius una fortor agre. Ai
l'infantó!—Hauríem volgut poder cubrir
aquella falda de flors.
Jo corro a aussiliar a un que m'ado¬

no que's recargola sobre unes estores.
Me penso que ha caigut. No sento
en les meves mans cap moviment de
defensa, ni d'ajuda del cos agitat, sinó
uns moviments que's contradiuen, que
s'encallaven.
Sembla que tingui en els meus bra¬

ços una joguina desballestada que no
hagi acabat la corda.
Sento el cruixir dels óssos, la tivan-

tor i l'afluixament dels tendons i no

sé què fer del pobre cos que sostinc
Provo d'asseure'l a un banc i no se
m'aguanta; li parlo i no'm respòn.
—Es inútil— me diu el Germà. —

Ag^uest desgraciat sempre està aixis.
Viu arrocegant-se per terra. A les nits
tot just descansa. No coneix a ningú,
no parla. Gairebé mai dorm enllà d'una
hora seguida. El vetllem, i quan sem¬
bla tranquil dintre'l somni, de sobte
toma an aquest estat, i arrocegant -
se fuig cap als recons.—
Jo el deixo amb molta cura a terra.

Mes eU desseguida dóna un cop de
cap, S'arrocega, camina, tot ell : amb



el clatelll, amb els colzes, amb el pit.
El Germà s'agenolla i el guia amo¬
rós en son camí de cuc i el torna,-
pacient, a la flonjor de les estores.
Al veure això una senyora fuig

i esclata en plors; una altra's mos¬
sega els llabis nerviosos i unes es¬
purnes d'energia li deturen les llàgri¬
mes als ulls.
Jo vaig a buscar al .Doctor amic,

a qui una consulta havia allunyat de
nosaltres.
—Doctor, això és horrorós: això és

molt gran.
Me conta el Doctor la tristesa d'a-

çjuests casos de les tuberculosis òssies
i en el punt que's troba la ciencia en
la lluita que hi sosté.
—Lo que'ls va molt bé són els banys

de mar. A l'estiu aquests infants són
trasladats diàriament a la platja. Els
Germans se despullen i entren a l'ai¬
gua amb eUs. Però és molt pienós el
viatge en l'estat de la majoria dels
malaltets, i en les molèsties de l'anar
i venir en carruatge perden sovint el
benefici obtingut...—
Mira el Doctor al Germà que'ns és

a la vora, i e.xclama :
—Si poguéssim tenir el Sanatori Ma¬

rítim donaríem un pas de gegant.
—Però ¿no's pot construir?—pregun¬

to jo, amb esglai.
Se iniren i somriuen. La vida bon

xic penosa del gran establiment, que
viu d'almoines, imposa límits desespe-
radors.
—Es anguniós—^exclamo jo—no poder

travessar aquestes coses !
I caient-me a terra tota humilitat,

desconeixedor de les meves forces, de¬
mano, exigeixo datos per a la funda¬
ció d'aquest Sanatori.
Jo us faré un altre article. Jo us

l'alçaré, idealment, amb les meves po¬
bres ratlles de tinta, aquest vostre Sa¬
natori de cara al mar. | Qui sab ! Pot¬
ser hi haurà una ànima sortosa que
pugui fer un bé tan .gran. Potser en
plena febre de negocis hi haurà qui
sentirà compassió pels tristos i des¬
valguts que no poden lluitar, per la
feblesa de llurs membres, per 'a fe¬
blesa de llur intel-ligencia, amb la vida
forta. Potser hi haurà qui, a les Portes
de la mort, davant de l'immensitat del
misteri, vulgui obrir davant l'immen¬
sitat del mar una Porta de salut per
als sofrid'ors que resten en aquesta vall
de llàgrimes.
Passem encara a altres sales. ¿Per

què dir més miseria, per què enfondir
més el dolor?
¿Per què descriure amb cubriment de

cor fel pabelló dels isolats per ses ma¬
lalties contagioses, ni els caps, nius de
miseria, dels tinyosos ?
Es tanta la tensió del nostre sofrir

que quan se'ns acosta la colla oscil¬
lant, silenciosa i resignada dels cecs,
ens semblen aquests petis desgraciats
com a inenys castigats que'ls altres,
perque viuen en un món d'ombres i
melodies sense veure tanta mesquinesa
com els volta 1

'Sortim de l'hospital que és ben fosc.
Nostres passes són pausades, lànguides,

sota els arbres vells pels caminals amar
rats de lluna. La silueta de l'edifici va
.restant enrera.
I al sortir, a la nit, de l'hospitaj,

veiem sobre la fàbrica de l'establiment
heròic, vagar, pobra, consoladora, cas-
■.tissima, la figura de Sant Joan de Deu,
el fundador, el Sant del segle XVI ;
pàl-lida, menjada per totes les arden-
■cies, austeritats i sacrificis d'amor, als
malalts pobres. No la veiem, nó, volta¬
da d'aureoles de santetat ni de clarors
de cel, sinó vestida obstinadament amb
pobresa i amb fels ulls fondos de pie¬
tat i fadiga com quan, terminades les
■ocupacions del dia, sortia, a la nit a Icap-
tar i)er les necessitats del dia següent,
nmb una gran cistella penjada a les
«spatlles febles i caient dels cos¬
tats, lligades per una corda dues
•olles grans; la veiem com quan, arri¬
bant a l'hospital amb un pobre a coll,
s'ajupia humUissim per a rentar-li' els
peus llagats i encara baixava més el
•cap quan aquell pobre, que era el ma¬
teix Crist, li deia; «Joan de Deu, a mi
se'm fa tot tel bé que en nom meu
fas als pobres. Jo rebo lo que reben
elis. So jo el que allarga la mà per a
rebre l'almoina.»
Amics, germans llegidors, catalans ca¬

ritatius. Jo dic amb emoció totes aques¬
tes coses. Si no'n sé més, si mes po¬
bres paraules són claus barroeres per
a, obrir la sensibilitat finaj i selecta dels
vostres cors, poseu-me a mi en ridicol,
però que no ho paguin els pobres ma¬
lalts.

Però això fóra una cosa esgangalle-
ra i efectista i tara tenim a sobre els
•dies de Nadal, que són una festa in¬
tima i fonda. Mai els homes se sen¬
ten tan germans sobre la terra. La gran
familia de la Humanitat, agitada, tran¬
quila, honesta, pecadora, generosa, egois¬
ta, se sent una; tolerant, enfondida, pu¬
rificada per l'amor d'aquell Nen pobre
que va plorar en l'estable.
Que dintre la vostra llar tingui la

festa totes les dolceses, tots els amors,
totes les esperances, i que en els ros¬
tres dels vostres fills alegres al vol¬
tant de la taula plena hi brilli la sa¬
lut que ha d'eternitzar vostra noblesa i
vostre nom.

Però pels nens tuberculosos, pels ra¬
quítics, pels escrofulosos, pels epilèp¬
tics, pels coixos, pels cretins, pels tu-
llits, pels cecs; per aquests Germans
que'ls atenen heròics i íhumilissims ; pel•dolor d'aquest paisatge de tarde de de¬
sembre que's veu des de les galeries
i finestres de l'Hospital quan l'esperit,
presoner de l'engunia, fugiria com un
ocell i no fita un recó de verdor ni
una clapa de tebior de sol que l'am-
pari; per l'amor de Deu que jwr a
prova, consol, abatiment o reducció de
tots disposa aquestes coses agudes del
dolor, CARITATI CARITAT!

/?. SURIÑACH SENTÍES.
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DESDE LLUNY
Tot aquell menyspreu que abans sentíem de

les nostres coses, del nostre poble, de les nostres
costums, totes s' aglopen ara, en la nostalgia que
sentim, i tot apar més bonic, més bermós, mes
rialler, i quiscuna de les mes petites manifesta¬
cions de la nostra idiosincracia catalana, sobre¬
surt com una estel·la llumenosa que vé a portar-
nos alenades de vida.

Esperem sempre, noves de la familia, dels a-
mics, de la Patria, del poblet. Tenim fam i set de
anar contemplant aquelles montanyes que abans
miràvem fins amb menyspreu; ens manca el rajo-
li de la font frescal, on hi contàvem tants amors;
anyorem la flaira dels nostres romanins i farigo-
lans; extranyem les refilades dels nostres aucells,
de pinçans i caderneres, de rossinyols i merles, tro¬
bem de menys aquella expansió tant francr i ca¬
solana, que entre trago i trago, alsant el porró,
brindàvem per Catalunya i 'Is nustres ideals.

Ho anyorem tot.
Ningú 'ns hi parla com la mare, que amb can¬

çons de la terra ens infiltrava un sagrat amor a
Catalunya; ningú 'ns estima com el pare, que 'ns
dignificava amb el trevall 11' estudi qu' havia de
engrandiria Patria; no trobem ara aquell consol
dels amics, que perque 'ns savien comperdre
mellor, savien al ensemps compartir les nostres
alegries i les nostres penes.

Des de lluny tot es mes bonic! Tot lo de la te¬
rra s' aglopa en nostra pensa. Sentim un goig
verdader de poguer parlar la nostra parla, de
cantar les nostres cançons, de sentir aquella poe¬
sia nostra, barrejada amb cants místics i d' amor,
que la fan mes clolsa.

Ens plauen mes la nostra Historia, les nostres
figures que han donat nom a Catalunya pel llur
saber.
i si per quelcom no 'ns dòl trovar-nos lluny de

la Patria, es pel goig que sentim de haver après
d' estimar-la mes encara, i aquest amor creixent,
en part, mitiga un tant la nostra anyorança que
'ns corseca, suspirant constantment per Catalu¬
nya.

Dolça Catalunya
Patria del meu cor;
Quant de tú s' allunya
D' anyorança 's mor.

lluís g. Fàbrega i amat.
Lima.—Diada de Tots Sants, 1913.

PREOCUPACIÓ
Sorprès he quedat de la réplica que fà el senyor

Mestres al últim paragraf del meu article que
amb el titol de La Moda vareig publicar en Festa
en el número extraordinari del '22 de Novembre
prop passat.

El qui desconegui el meu article es creurà al
llegir el que publica En Sebastià Mestres en el
número prop passat d' aquest periòdic, plana 50
iamb el ú\.o\ Dnile sagrat, que jo he inferit a
Wagner greus ofenses; ofenses que no son més
que imaginaries, puig que jo no he parlat del
gran compositor amb el sentit que el senyor Mes¬
tres creu.,

Es una preocupació. Es la eterna obsesió dels
gegants que no son més que molins de vent.
i en efecte: la rèplica del senyor Mestres, té

molt de quixotesca.
Ho donaré a entendre.
Primerament i en vista de com s' expresa el

senyor Mestres, me dona dret a creure que no ha
llegit dit article, puix d'haver-se enterat no dubto
que hauria comprés perfectament que 'n ell no
meá tracto de censurar a les persones que incons¬
cientment adopten totes les innovacions que 's
presenten en literatura i art per més que no les

sentin ni comprenguin; no més per donar-se tò,
per seguir la corrent, per acatar la moda.

Però es coneix que '1 senyor Mestres es fervo¬
rós wagnerià i al llegir el nom del Mestre ale¬
many en 1' últim paragraf del meu article, se va
preocupar i sense pensar en enterar-se de res lués,
va agafar presurós la ploma per a sortir a la de¬
fensa del seu ídol; defensa ben innecessària i
temps ben perdut el que ha empleat el senyor
Mestres en ella, puix com repeteixo, la ofensa no.
existeix.

Comença el senyor Mestres per dir-me en un tò
de suflencia que no es per cert del millor gust,
que tota una generació d' eminencies musicals
s' han ocupat de Wagner amb elogi, lo qual ja
fà molts anys que ho sé, com sé també i no ho pot
ignorar el 'senyor Mestres, que altres personali¬
tats no menys eminents 1' han tractar desfavora¬
blement, no mostrant-se pas gens agradosos de
sa música.

Jo he admirat més d' un cop les genials pro¬
duccions wagnerianes; he sentit la dolça emoció
que produeixen a 1' ànima embadalida les ten¬
dres amoroses sonoritats d" aquell inimitable pri-
marenc primer acte de la Walckiria; he di.sfrutat
amb el Sigfrid figurant-me perdut al bell mig de
negrosa selva, escoltant els mil i un remors d' un
món invisible que viu al meu voltant; m' he en¬
tusiasmat a la arribada del Cavaller del Cigne i
he sentit tota la tràgica grandesa de aquell final
del Cap vespre dels Deus; però mentres jo esperi-
mentava semblants impresions, he pogut obser¬
var al meu voltant certes persones que demostra¬
ven d'un modo evident el seu cansanci i el seu j

aburriment. Son els que no comprenen a Wagner;
però son també aquells que davant dels admira¬
dors del Mestre, 1' alaben inconscientment, per a
no caure en ridícol, per seguir la corrent, 0 sen-
cillament perque vulga-ho o, no ho vulgui vostè,
senyor Mestres, en Wagner està de moda. Aquests
son els incondicionals admiradors a qui jo 'm re¬
feria en el meu article... Si vostè s'hi ha donat
per entès, senyor Mestres, pitjor per a vostè.

No comprenc com a la sola idea de que un pu¬
gui arribar a retreure defectes a en Wagner, vos¬
tè se descompongui del modo que ho fà, senyor
Mestres.

Els defectes retrets a un gran home, no fan
més que donar relleu a la seva personalitat, aixís
com les tenebres abrillanten més la llum esplen¬
dorosa del sol.

Ademés, ¿era acás en Wagner un ser sobrena¬
tural? Era un mortal subjecte com tots a la im-
perfectibilitat humana i la seva obra no pot ser
per lo tant, en absolut, completament perfecta.
Hi ha màcula en ell. No seré jo qui ho afirmi ni
qui ho tracti de negar. Deixo la veu als qui hem
de restar del nombre dels admiradors, des de que
feu sa aparició el genial Straus amb sa Salomé i
Elektra.

Mai serà possible que una obra per gran, per
reformista i educadora que siga, pugui agradar
del mateix modo a tothom; i '1 volguer imposar
una cosa a la força, per mèrit que tinga, no ser¬
veix més que per a treure'l-hi prosélits. Que hi vol
fer, senyor Jlestres, tot hom no té'1 mateix tem¬
perament, igual idiosincracia i això es causa de
que encara avui dia hi hagi un nombre considera'-
ble d' aficionats que disfrutin més escoltant les
inspirades melodies de Bellini i Donizetti, que les
sublims armóniques creacions den Wagner. Que
aquestos tractin de trobar defectes al Mestre ale¬
many, ho trobo molt natural, com també trobo
natural que'Is nombrosos admiradors den Wag¬
ner, els tractin a ells de anticuats.

Repeteixo que '1 retreure defectes a un geni,-
no serveix més que per a posar-lo a més gran al¬
tura.

Repari que 'Is temperaments finaments equi¬
librats no han sigut ni son més que discretes mit-
janies.

Si 'n Verdi en sa primera época no hagués en
certs moments fracasat, a ben segur que avui nq
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seria tan admirat com ho es per ses últimes pro¬
duccions, començant per sa incomparable Aida.

A propòsit den Verdi dec fer-li observar, senyor
Mestres, que en el article dedicat a ell que vostè
va publicar en el número extraordinari, de que
he fet menció, vostè va sofrir una errada. Diu
vostè que ses primeres obres foren: Obcrto comle
de San Bonifacio, Nubuco, Aroldo, Ballo in masche-
ra, etz ; i que després vingueren Emani, D. Carlos,
Rigoletio. Ara bè Ernani es una de ses primeres
produccions, crec que la quarta i Ballo in masche-
ra vingué molt després del Irovador, Rigoletto i
Iraviata, que foren estrenades les tres^el mateix
any, logrant el sorollós èxit que tot-hom sap.

Ballo in maschera si bé fou estrenada avans del
D, Carfoí, ja indica en son autor certs desitjós d'
evolucionar i la instrumentació es més cuidada
que en anteriors produccions. Té un tercer acte
molt acabat. En cambi Ernani, en la primitiva
senzillesa dels seus cantabils i acompanyament, ja
demostra lo que he dit més amunt; que fou una de
les primeres produccions que va donar a conèixer
Verdi. Comprovi dates, senyor Mestres, i veurà
com es cert lo que li acabo de fer observar.

Ara, avans d'acabar, dec manifestar-li, senyor
Mestres, que tot lo demés que 'm diu en la seva
rèplica, ja li faig franc. Emplea vostè cert tò irò¬
nic amb tendencia a lo groller que jo no dec imi¬
tar, molt menys tractant-se d' un escrit destinat
a Festa,, periòdic que fins ara demostra ser molt
cultural i literari, de lo que '1 públic se 'n deu
mostrar satisfet.

Poso, doncs, punt final, no sense avans adver¬
tir al senyor Mestres que genis de la talla de
Wagner no necessiten cap defensor a capa i espa¬
sa, com sembla que tracta de ser-ho ell, puiga sa
millor defensa la tenen en el seu talent a les seves
obres i un i altres ja sabém tots fins a quin punt
el més elevat arriven. Iprou.

JOSEP VIDAL i BERTRAN.

OMBRES BARCELONINES
Trista quinzena ha estat aquesta per Barcelo¬

na, durant la que sols s' han desenrotllat desgra¬
cies i notes de dol.

Dins d' ella pot contar-s'hi la mort del senyor
Bisbe, en quin enterro, ocorregut el dissapte dia (i,
el públic barceloní donà una palpitant mostra del
gran sentiment que ha experimentat, i de lo molt
que estimava a llur quefe.

El diumenge dia 7, vàrem rebre la visita del
que fou soldà del Marroc, en Mulei Hafid. ¡Pobres
barcelonins! Ja han tret ben bé la rifa! Vui dir...
ja no 1' han treta, puig que ja es beu segur que
ni Barcelona ni Madrid treuràn algun premi que
no 's conti més cap enllà del quin o del sisè.

Diuen que va arribar va oferir al gobernador
de la provincia un ric present, constituint en un
plat fondo, molt fondo, ple de saborosíssims dàtils,
i un altre plat també molt fondo a 1' arcalde, ple
de figues de moro.

Quan va passar pel passeig de Colón i per la
Plassa Reial va preguntar si d' aquelles siluetes
plantades en deien palmeres i va quedar molt
sorprès quan li varen contestar que ho eren efec¬
tivament, com també es va cremar quan llegí en
un informal diari una interview que amb ell ha¬
via celebrat un periodista, quan ell no enraonà
amb ningú.

Quan va passar pel passeig de Sant Joan va
quedar boca-badat al veure els fanals d' en Fal¬
qués i hasta se 'n reservà un croquis, per fer uns
penja-robes que necessitava, en quan fós al Ma¬
rroc.

Després es dirigí passeig de Gracia amunt fins
a arrivar al abaixador del carrer d' Aragó, on
comprà un número de Festa al kiosco i li va
agradar tan que va encarregar a n' en Sagnier
que li comprés cada quinzena i li enviés per ,

correu.

Després se 1' emportaren a veure edificis i ca¬
sals i quan li van preguntar que es lo que li ha¬
via xocat més:

—A mi?—respongué amb rapidesa—Festa!

jaüme G.

CANÇONS DE LA TERRA

(Popular catalana.)

Modérai:-

a-nufrrvjoApe-rvci ·ltru)-rlr.(lÍ,acUvv,(T|a-ri-cio·· rie-ta io corAna núlj par-tlt.
¡Ai, adéu, Mariagneta,
principi del meu sofrir!
Tu robes el cor als homes
i a mi 'm fas penà i morir.
¡Ai, adéu, Mariagneta,
lo cor me n' has mig partit!
Ton amant es a la porta,
que no espera sinó '1 sí;
no desconsolis tos pares
per a consolar-me a mí,
que jo ja me 'n faré frare
de l'ordre del eaputxí.
Quan ne siguis casadeta
ja m' ho enviaràs a dir:

m' enviaràs una lletra
com te va amb el teu marití
jo te n' enviaré una altra
com me va en el monestir.
Si tens una criatura
deixa-me-li ser padrí:
si no m' ha estimat la mare,
que al menys m' estimi '1 fill.
¡Ai, adéu, Mariagneta,
princesa dels meus sospirs!
Un dia, dient la missa,
ja la carta 'n veu venir.
Excuses de besà a terra,
ja la carta va cullir;

— se¬

ia missa mai s' acabava
per a poder-la llegir.
Al sobrescrit de la carta
ja n' arrenca un gran sospir
—Agneta de mes entranyes,
si pogués tenir-te aquí,
que després d' haver-te vista
no 'm sabria greu morir.—
Quan la missa es acabada
la lletra cuita a llegir:
tot just era a mig liegir-la
n' arrencava un gran sospir.
¡Ai, adéu, Mariagneta,
que jo me 'n sento morir!
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Quin fàstic que estàs fent Mil nou cent tretze
a n' els que t' ag·uantem,

que hauràs estat un any molt pesimista
i molt dolent per cert.

Repertori de tètriques maluries
ha estat !o teu present

i les tant tristes planes de ta historia
han ennegrit-el cel.

Dins de les teves urpes hi engalces
la Mon amb gent de seny

il·lustres protectors de Ciencia i lletres
que tant de bé ens han fet.

De tu sols que molt mal ha de parlar-ne
el Molinsderreienc

puig que en el jorn, que celebrà sa festa
li feres beure fel.

Sort que els turrons acabes i molt prompte
de tu ens deslliurarem

i quan serem al Mil nou cents catorze
¡quin pés que ens haurem tret!

Empro deixem enrera les tristeses
que no son mon quefer

puig que aquest any, es que acabant en tretze
ha hagut de ésser com és.

I ara vull desitjar-los bones festes
com fa tot bon atent ^

que està quinzenalment en franc col·loqui
parlant amb tots vostès.

Prompte serà Nadal, Nadal s' acosta
de Jesiis naixement

i es festa que acostuma a céiebrar-se
amb totes les de llei.

Empro, Senyors, qu n el Nadal arriba
no 's té humor per a res

que tot aquest ditxós mes de Desembre
es un gasta-diners.

Es un impost jugar molt a la rifa
perque 'Is premis son més

i fins 1' home d' ideies socialistes
voldria ésser burgès.

Vé '1 dia vint i tres i amb molta pena
la rifa n' esdevé

per tots nosaltres una gran rifada
que ens deixa fets malbé.

No obstant la gent ja 's cansa una miqueta
de 1' afieló potent

i conec jo, qui ara 's deixa la barba
per no anà a câl barber

puig que ara a tota xica barberia
el dècim s' ha de fer.

I anunciant-ho al defora amb un lletrero
hi va molta més gent.

Emprò com ara ningú està per gastos
passa beu bé al revés

i un barber que es molt viu per propaganda
ha posat al carrer,

un gran cartell, que amb lletres com de narro
vé a dir poc mes o menys:

•Aquí no 's fà bitllet de loteria.'
i allí no hi cap la gent.

Pot ser perque la gent no és jugadora
emprò també potser

que al ser aquest del segle vint 1' any tretze
desconflin tot prest.

Vé a ser un altre impost dels que mosseguen
i que es fruita del temps.

Els portadors de aquelles targetetes
que fan venir mareig

en les que, amb la mà molt ben extcsa
i no amb el cor obert.

Et desitjen que passis bones festes
de goig tot somrient

. i si no 'Is dono propina, aínb molt enfado
prenen el cai-tonet

lo que vol dir que si ben bé no pagues
revent at de repent

que a tu no 't vé adonar les bones festes
que se les vé a dar ell.

I dona doncs a aquest una propina
i una altra a n' aquest
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i no es bó refredarse la butxaca
en temps que fà tant fret.

j\[entres que aquell qui reb de tu propina
1' escalfa de valent.

Per comprar figuretes de pessebre,
casetes i demés,

uns quants céutims es llisquen amb destresa
que un no s' hi fixa gens.

Molt proper d' aquets dies, ja s' acosta
la diada de reis

de quina el pròxim número en Libori
parlarà extensament

puig com que n' es un dia memorable
no pot passar sens que

demani jo an els reis que a ne mi 'm portin
lo quejo triaré

i dirigida a n' ells sortirà en Fksta
la carta que els faré

i en quina jo prometo no oblidar-ine
de cap de tots vostès.

Per tots demanaré, puig que egoisme
per a mi es lo lleig

i jo, modestia apart, soc un bon home
que an el pròxim em dec.

I veureu com els reis bol escoltant-me
la nit del cinc, tots tres

carregats de joguines i altres coses
que jo 'Is demanaré,

vindràn cap a La Luna on la sabata
meva, ja hi deixaré,

posant-hi, tot, tot, tot, lo que 'Is demani
per mi i pels lectors meus.

I aixins fins a la pròxima quinzena
en quina, ja ens veurem

i 'Is desitjo per última vegada
que tots ben satisfets,

passin la festa de Nadal amb joia
i abundants els calés,

i que tinguin de 1' any Nou cents catorze
un bon començament.

Liboki.

MUSICADES
IL TRevaroRÈ

en el «Sine Delícies».

La sala del «Cine Delicies» presentava 1' aspec¬
te de les grans solemnitats. Un públic escollit
s' ensenyorí de les cadires numerades desitjós de
no deixar passar per alt 1' aconteixement artístic
que 'ns anunciàvem els programes. L' entrada
general un bon xic fluixa permeté que no 's dei¬
xés sentir aquella xardorosa calor... La funció
estava anunciada per a les nou... Toquen les nou
en el campanar de 1' esglesia... un quart de deu...
dos quarts de deu... uns minuts més i el director
de 1' orquesta amb la batuta crida 1' atenció als
músics i aquests ens deixen sentir la sinfonía... i
jo quedo parat, car me sembla impossible que
fassitanpoc soroll tota una orquesta i aixecant-
me del meu seient dono una ullada i comenso a

contar un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit,
nou... ¡Nou músics per a tota una ópera!

Acaba la sinfonía i s' aixeca '1 teló, apareixent
devant nostre sis homes de chor que encara no hi
tret en clar si cantaven o renegaven; jo crec que
cantaven. ¿D' on van treurels aquests sis homes?
.Jo crec que deviem llogalse per a tot menys per a
cantar. El gran Verdi des de son sepulcre s' en de¬
via extremir al escoltar aquelles sis veus de grano¬
tes. Per sort meva coneixia 1' ópera de la que'n te¬
nia format un bon concepte, a no ser aixís hauria
cregut que aquells senyors haurien acabat can¬
tant ¡Paris se enciende! Els chors cantaven fent rot-
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lio al baix que per cert era bastant alt, però molt
poo baix. Comensa a cantar aquest senyor alt
■però baix i els músics vinga desafinar, semblava
talment que tots s' haguessin ajuntat per a veure
qui ho feia més malament. Cregut que 1' orquesta
ei'a de ceguets, vareig aixecarme altre volta per
a cerciorarment i ¡oh sorpresa! ¡Tots, però tots, hi
veien! Millor per a ells.

Si segueixo la meva humil croniqueta aixís no
acabaria, aném doncs a resumir.

La senyoreta Glasear ens va agradar moltís-
sim, puig reuneix totes les condicions d' una diva,
deixant-nos frujr amb son exquisit treball 1' agra-
dabilíssima i ben timbrada veu. Sa delicada ma¬
nera de dir entusiasmà al públic que tot sovint
interrumpía la acurada tasca de la gentil senyo¬
reta Glasear.

La senyoreta Ansorena també se guanyà pica¬
ments de mans, puig son treball no decaigué un
sol moment.

Al senyor Valls amb el Conde de Luna el vàrem
trovar acertadíssim i fins li vaticiném que si no
s' aparta del nou camí que amb tan acert s' ha
emprés arrivarà sens dificultats fins on se propo¬
sa, puix la molta veu i lo agradable que resulta
acompanyada d' una mica més d' escola el farà
un baríton gens despreciable. Els aplaudiments
que el públic dedicà al senyor Valls sigueren me¬
rescuts.

El senyor Sanmarco amb la part de Manrico
també va agradarnos i força, amb tot i estar una
mica ronc tregüé bon partit dçl seu treball.

Llàstima que en els conjunts no. poguessin
lluir-se, puix 1' orqpesta ho desgabellà tot.
I ara pregunto per a acabar: ¿A dalt del Gel

no hi ha una mà justiciera per a els chors i or¬
questa que amb tota premeditació atentan a les
belleses que enclou una partitura com la del ge¬
nial Verdi? ¿S' han cregut aquests senyors que a
Molins de ilei no hem sentit més música que la
dels pianos de maneta o bé la dels acordeóns amb
que els captaires ens regalen?

De la presentació no volem parlar-ne per lo
mal cuidada, puix no crec que s' hagi vist mai cn
cap representació de 11 Trovatore suprimir una de¬
coració en el primer acte i amb decorat de sala
veure bastidors de bosc.

Senyors organitzadors, senyor empresari que
la sala del «Gine Delicies» no es una cuadra de la
que 'Is còmics d' antany hi representaven i que
per l'45 pessetes podem exigir quelcom més,
molt més.

Wellf.

desitja bon Jíadaí i feliç
any nou a sos lectors

i amics.

Jíoves i comentaris
Amb el present número comeuçem el segon tri¬

mestre de nostre publicació, per el que tenim en
preparació un número extraordinari que nostres
suscriptors rebràn sense aument de preu.

Ha sofert una modificació el programa que te¬
nia que efectuarse la nit de Nadal en el «Gine De¬
licies», puig en lloc de representar els aficionats
La Esqaetta de la Torratxa, segons ens diuen senti¬
rem al bariton senyor Valls que alternarà amb
les pel'lícoles escollides que s' exhibirán.

En el pròxim número en la galeria de retrats
insertarem el de nostre convilatà, el bon company
Sebastià Mestres, inspiradissim músic i mestre
compositor.

Estem en plena efervecencia de Loteria Nacio-
nal. Per tot arreu se sent lo mateix, ¿quin número
treurà la grosa? Això es molt dificil d' endevinar;
nosaltres no, més podem dir que la rifa el qui la
treu sense cap mena d' exposició es 1' Estat.

¡Ja es dir!

En el número vinent en la secció Cançons de la
Terra publicarem la lletra i música de 1' inspirada
cançó L' estudiant de Vic.

Hem rebut els quaderns de La Lectura Popular,
La Escaleta del Dimoni, comedia de Eduart Esca¬
lante i JacoM dejoaquim Ruira.

Per causes involuntàries, els organitzadors de
la funció que tenia que celebrar-se en el «Gentre
Gatalanista» la nit de Nadal, s' han vist obligats
a aplassarla fins nou avis.

Als senyors que 'ns pregunten quan insertarem
els articles que 'ns tenen entregats, els preguem
tingan un xic de paciencia, puig 1' excés d' origi¬
nal ens priva de donar compliment a tots a la ve¬
gada.

DE EORA.
MaRTORELL.—En el gran 'Teatre Millàs»

tingué lloc lo diumenge dia T, una reunió impor¬
tant convocada per el consell directiu de l'«Unió
de Vinyaters de Gatalunya» a fi de donar compte
de la marxa de 1' Associació als socis de la de¬
marcació comarcal de Martorell.

En ella hi assistiren prop de 2,000 persones,
moltes de les quals no pogueren entear en el
local.

Feren ús de la paraula els senyors Maronés
de Gamps, Parellada, Santacana i Pernadas, els
que amb paraules eloqüents demostraren les ven-
tatges de la Associació.

El Gorresponsal.

Durant les festes de Nadal la «Joventut Gató-
lica» donará extraordinàries representacions del
drama bíblic Els Pastareis.

En el present número adjuntém la reproduc¬
ció d" un article de nostre estimat amic i col·la¬
borador en Ramón Suriflach Senties que publicà
en La Veu de Catalunya, demanant una caritat per
als nens pobres de Sant Joan de Déu. El públic
ha respost a la crida feta per en Suriflach a qui
felicitem de cor per sa benfactora iniciativa que
portarà un raig de consol al benèfic establiment.

Proximament en el cine «Las Golumnas» s' ex¬
hibirà la famosa pel·licola Los últimos dias de Pom-

Imp., Alfons I d' Aragó, 39.—MOLINS DE REI
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