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lE^G>r\^£tirLt tíix t\x
Pensant en tu, dona adorada,
sembla que tinga una visió,
i a ta feliç contemplació
queda mon ànima entregada.
Pensant en tu, vibren alhora .

totes les fibres del meu ser,
i sento una ona de plaer
que el cor m' abriga beníactora.
Pensant en tu, veig com se bada
de ma ventura el mar pregon,
que es un tresor gran com un món
i cab ad ins d' una abraçada.

Pensant en tu, llenço un sospir,
i s' extremeix 1' ànima meva,
com si aspires la essencia teva
involucrada en el respir.

Pensant en tu, trobo ta imatge;
mon «jo» s' hi entrega en homenatge,
i s' hi deté 1' enteniment;
puix, lluny de tu, no trobaria
ni més conlins ma fantasia
ni més espais mon pensament.

d. PARRAMON.
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L' autócrata
Li es de tot punt precís ai autor d' aquest con¬

te, noveleta, o lo que siga, que procuraré que no
ho siga, fer abans de passar endevant, certes
aclaracions que creu que te de feries perque se
les déu abans que tot a la seva conciencia i recta
manera d' apreciar les coses.
L' acció, mellor ditj la pintura que més ende¬

vant es veurà, es fruit de les seves observacions
que, salvant quelcuna excepció, son en tots els
treballs sortits de la seva tosca ploma el fonament
dels meteixos, encare que ell els vesteixi amb les
robes de la seva fantasia per a feries més agrada¬
bles 0 més interesants per a el llegidor.

El protagonista del present conte, novela o lo
que siga, està aflliat al partit republicà amb ri¬
bets de socialista i això no vol dir pas que 1' autor
d' aquesta mal conjuminada relació entengui que
per el sol fet de pertànyer a un partit avensat
s' haigin de patir els defectes de que està curu-
llada la figura principal de 1' acció desenrotllada
més avall, puix el que això escriu, que té com a
més llegitim orgull el creurers imparcial i justi¬
cier com ningú puga ser-bo més, no ignora que 'n
tots els partits i en totes les idees hi han persones
honrades i persones indignes, ja que, com diuen
e\s h'a,r\c,esos, le nom ne fait pas la chose, els partits
no fan als homes ni els homes als partits. Això
meteix que avui retratem en un radical demà po¬
dríem fer-ho en un reaccionari quina manera de
comportar-se en privat estés en complerta oposi¬
ció, com tants n' hi han, amb la classe d' idees
que públicament ostenta 1 de que fa gala.
I are que ja estic en pau amb ia meva concien¬

cia i manera d' esser, anirem al grà.

En Jordi era president del Centre Democràtic
Radical Socialista de no se quin districte de la
gran ciutat d' Imaginópolis, les seves ardentes
peroracions i discursos furibonds, eren escoltats
i aplaudits amb entussiasme cada dia més crei¬
xent per els afiliats al partit, pertanyents tots a la
classe obrera, menys els capitostos que sempre,
fent quelcuna raríssima excepció, acostumen a

gosar de mellor posició social, puix ja se sap que
sempre son gent acomodada la que 's preocu¬
pa (?) de vetllar, capitaneijant-los, pels obrers i
els seus interessos.

En Jordi predicava sempre en els mitins i reu¬
nions a la Societat, 1' enderrocament dels privile¬
gis, la igualtat i la fraternitat humanes, la fí ne¬
cessària del esclavatge a que estava sotmesa la
classe obrera, la instauració de la llibertat indi¬
vidual, sense cap mena d' entrebancs ni lligadu¬
res i i' extermini de tots els opressors de la huma¬
nitat, a la que tenen gemegant sota el jou de la
seva mà de ferro i 1' aurora d' un dia pròxim en
que 1' home gaudiria de totes ies excelses lliber¬
tats que constitueixen la suprema felicitat.

No cal dir si el nostre home disfrutava d' una
consideració i un respecte entre 'Is seus, tan gran,
que per a tothom era 1' home honrat i justicier
apoi i defensa del dèbil i enemic acèrrim de tot lo
que fos opressió i esclavatge.

¿Era justa la reputació d' en Jordi? Es compor¬
tava en privat d' acort amb les idees que predi¬
cava?

Are veurem com no; ja que ell com molts dels

que defensen idees, sigan de la classe que vul-
gan, o bé son les seves doctrines 1' hipoeresía
amb que disfressen els seiis veritables sentiments
0 son sincers, però les sostenen sols per lo que a
n' ells fa referenda i els pot beneficiar i en canvi
tracten a n' els que d' ells depenen en oberta con¬
traposició amb lo que prediquen.

Aquest era el cas dí en Jordi; casat i pare
d' una nena de deu anys feia a n' els seus, vícti¬
mes de les arbitrarietats i esperit absolutista i ti¬
rànic de son caràcter.

La Mercè, sa muller, era la víctima més direc¬
ta d' aquell home magnànim i protector,del dèbil
1 oprimit. Al entrar lo seu home a casa ja tremo¬
lava la pobre devant de la seva figura malcara¬
da; mai havien sentit ses orelles, ni les de la seva

filla, la més petita paraula de carinyo i en canvi
oien tot sovint els insults i les amenasses, quan no
els cops que sovinteijaven sobre les seves cos¬
telles.

Les ordres d* en Jordi eren més inflexibles i
més severes que les d' un general als soldats, la
seva voluntat omnímoda tenia d' esser respectada
cegament en aquella casa, baix pena de motivar
1' indignació d' aquell autócrata, indignació que
quan esclatava ja calia que tremolessin els sub¬
jectes a la seva férula.

En la seva fatuïtat, que '1 feia creurers un su¬

per-home, no podia tolerar en la seva dóna la més
petita llibertat d' opinar en res, puix per a ell les
dònes eren uns sers inferiors incapassos de poseir
el do del raciocini i per lo tan devent estar sub¬
jectes al jou del home a qui devien servir a canvi
de la protecció que aquest les hi dispensava. ¡1 ai¬
xò ho sostenia en Jordi, ei paladí de la Igualtat i
de la Fraternitat, quins mots adquirien al passar
per sa boca una tan ressonant grandiositat!

Veritat es que aquestes opinions no les soste¬
nia més que a casa seva, ja que en públic eren del
tot contraries.

Quin contrast quan al sortir d' un mitin on
s' havia esbravat çlamant contra 1' indigne escla^
vatge a que estava sotmès 1' obrer i de la explota¬
ció de que era víctima, contraria a tots els drets
sagrats de 1' home, arrivaba a casa i per una pe¬
titesa 0 per cualsevol motiu, infundat la majoria
de vegades, descarregava sobre la seva muller
un ruixat de bastonades, de les que n' arreplega¬
va també bona part la seva filla. ¡Quin contrast
oferia aquell home, que clamava contra 'Is odio¬
sos privil-legis, fentse servir com un nabal i trac-
tant als seus com no tracta cap autócrata omni¬
potent al derrer de sos criats!

¡Quines consideracions més amargues es feia
en son fur intern la Mercè quan algú li deia:

-—Bon goig n' hi haguessin forsa d' homes com
el vostre, prou aniríem molt millor de lo que
anem; vos si que podeu estar ben satisfeta de te¬
nir r home que teniu.

I la pobre dóna es veia obligada a girar el
cap, puix els ulls ?e li omplien de llàgrimes, que
si quelcuna vegada algú les havia notades creia
que eren de tendresa i llegitim orgull.
I aixís, montres ell s' anava creant una repu¬

tació d' home just, noble i compassiu, la seva
muller i la seva filla, doblegades sota 1' opressió i
el seu bras de cabo de vara, sofríen el riiartiri
que 'Is imposava, com un sarcasme a les doctri¬
nes que predicava, aquell apóstol de la llibertat i
de la fraternitat universal.
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I heus aquí, estimats llegidors, el cas que he
tingut ocasió d' observar, no en un individuu pre¬
cisament, sino en molts, ja que mòlts son els que
confirmen 1' adagi castellà de que um cosa es ■pre-
dicar\y otra dar trigo.

L'.he presentat descarnat i nu de tot adorno
literari, contràriament a la meva costum, per a

que no semblés ni conte, ni novela, ni res fanta¬
siós i que tothom que haigi tingut sots la seva ob¬
servació un cas com aquest, puga dir al llegir-
nie:,Lo meteix que aquell que jo se!

¿01 que tots en coneixeu?

Dimecres de Cendra
Bora el braser asseguts,
avui fa tants anys que 1' avia
la quaresma de paper
g-ravement me retallava;
un bacallà a cada puny,
la faldilla estarrufada,
i a modo de farbalà
la renglera de set cames.

Un cop retallats els peus.
les ulleres s' ai.N.ecava,
i el paper plegat pel mig
desplegava amb riallades;
i al finestral del jardí,
amb un fil al coll, penjàvem
la vella dels bacallàns,
la quimera de set cames.

Des de aquell' hora endevant
cada diumenge al llevarme,
tantost saltava del llit
li esqueixava un peu amb ansia.
¡Quin misteri més gloriós
a cada peu qu' esqueixava!
¡L' hora no arribava mai
d' ariencar 1' última cama.

Quan quedava sense peus
era Diumenge de Pascua;
la Quaresma havia mort,
-els clavells s' esponcellaven.
Fer tot belaven anyells
i 's vestia el cel de gala
i 1' orga a missa major
com un aucell refilava.

Avuiu, quan enjogassat
per ma finestra el vent passa,
ja no hi gronxa com abans
la vella pel coll penjada.
¡L' avia no 'n tallarà més
de quaresmes de set cames!
¡La casa vella ha caigut!...
¡L' avia es ihorta i enterrada!...

APELES MESTRES.

A la fira de Pauta Llúcia
—No 'm fassis dir los salms al revés, mal ge-

nit, més que mal genit, qualsevol que 't sentis se
creuria que t'he mort. . ¡Mócat, ja saps que no
vull que ensumis!

—¡¡Jo vull anar a la firal!
—Vina aquí, i mullem aqueix drapot, que 't

rentaré la cara. Ja t' asseguro que t' ha ben en¬
tabanat lo teu pare. ¡Malaguanyada pesseta que
t' ha donat per gastaria amb quatre flgurotes!
¡Encare dirán fills! Ditxosa aquella que no n' ha
conegut la mena. ¡Passai... A veurer si per comp¬
te de comprar figures, anem a agafar lo que no te •
nim. ¡¡Ditxoses tires i ditxoses criatures!!

★
* *

—¿Que li fa falta pubilla? ¡Miri, escolti, com-
prim aquesta caseta! ¿Vol un porquet, un conill,
o bé una cabreta?

—Bé, que 't en sembla ¿que té 'n agrada al¬
guna d' aquesta parada?

—¡¡Jo les vull totes!!
—¿Totes?... Doncs ja dirém al teu pare que

vinga a fer carretada.
—Vaja dona, no tingui mal genit, ja sabem lo

que son criatures.
—¿Que ho venen molt car això?
—Filla, segons la pessa.
—A veurer un porc d' aquestos... digueu 1' ñl-

tim.
— De aquest se 'n farà un ral.
—¿Que voleu dir que esteu bona?
—Per are rés me fa mal.
—Com que veig que no vos habeu descalsat

per demanar-ne aquest preu.
—¿Que no veu que això es fi i molt ben fet?
—Lo que es fi, no he vist mai cap porc que ho

siga, i en quan a ben fet, sembla '1 meu sogre,
Deu P hagi perdonat, que era garrell de les dos
cames.

—Aixis amb pocs diners lo tindrà retratat a
casa-

—Ja veig que no m voleu be. Deu lo tinga aljà
on vulga i on menos nosa li fassa.

— Si que li portava estimació.
—Es alló que diem, cadescú s'enten i balla sol.
—Això es veritat.
—¿1 aquest sant Josep que val molt?
—Aquest li puc donar per vint cèntims.
—¿1 are?... Això si que es mal fet, adinerà més

un porc que un sant.
— Oh filla, li dono pei-que es trencat.
—Jo estaria ben guarnida que al arribar a ca¬

sa me trobés que li surt la trencadura. Me costa¬
ria més lo braguer que tot lo pessebre plegat.

—Això rai, aquí 'n té un altre, però de aquest
se 'n farà sis rals.

¿Sis rals?... ¡¡Jesús Maria i Josep!! Si veniu a
casa, per una pesseta vos ne donaré un que havia ■

estat dalt d' un ramillete fent cabrioles que si '1
llepeu de dessota encare lo trobareu dolç.

—Se coneix que té poques ganes de comprar.
—I vos de vendrer.
—Creguim, vaiji a un altre parada a fer llum,

que en aquí ja m' hi veig prou.
—¡Si vull!
— ¿Que no ho veu que s' ha de fer esmocar per

fer més bona cara?... No se arrambi tant a la pa¬
rada que 'm trencarà aquests ninyus.
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—¿Això son ymyui? No 'm fassi rinrer, jo me
creia que era una cunillada blanca.

— ¡Poca vergonya!
—Cuidado.amb aquesta llengua.
— SI no se 'n vá, !1 tiro aquests tres reis pel cap.
—A veurer si sou tan maca.

—¿Que es esM De alU bajo que ja he sentido los
crits.

—Es aquesta dóna que me insulta i no 's vol
mourer de aquí devant.

—¿I ustet que tiene que deslr de la Pepa?
—¡Embustera!... Es ella que...
—No se la cregui, senyor GimenCx-
— Que tengo de creer, dóna, si a tu té conozco

más que al mamut del Parque.
—Aixis me agrada.
—I ustet, arriba o abajo.
—Lo carrer es de tothom.
—Esto es faltar a la Autoridad. Siga ustet al cuar¬

telillo.
—No 'm toqui ¿sent lo que 11 dic?
—¿Siguet... o toco el pito.
—Ja vine, però abans digui en aquesta senyo¬

ra Pepa, que la Francisca per mal nom la Putine-
ra, 11 jura que allá on la trobi 11 posarà uns rado¬
nes com un pebrot dels vermells.

'Mercès^ Mercè!

SOL... SOLET...
{Fébrosenca]

Raig de sol que dins ma cambra
vens a veurem matiner,
mostrant-me la nova Aurora,
amb els teus purpres desteils;
a la lluita de la vida
tu 'm retornes amb alé
i ton somrís virginal
mon esperit refortei.x.
Beneit ¡ch raig de sol!
que m' confortes dolçament,
que 'm fas renàixe esperances,
que redresses mon anhel
d" amor a 1' Humanitat,
a la Justicia i al Bé.
Ja que salut i alegria
sembren arreu tos desteils,
ves a casa ma estimada,
ves-hi, corre, vola piest,
que postrada dins sa cambra
greu malaltia sofreix,
que ensems que '1 seu cos flagella
mon cor troceja inclement.
Gorra, vola, ves-la a veure;
ves-la a veure bon solet
i retorna-li la vida,
mata '1 seu greu sofriment
que 's alegrar ma existencia,
que 's donar vida a dos sers.
Yes-la a veure i animar-la...
Don-li vida, sol... solet...
sino de ta llum renego:
Jo 't juro no veuret més..

eançó de Qaramelles

Mercès. Mercè
la meva amor

m' has dut al cor
una alegria.
Lo que s tristor,
lo que 's dolor,
ans de cotieixe't
jo sols sabia.

Aixis, anant entre una colla de jovent
formant un chor potent de caramella,
un jove ciutadà, fort i valent,
cantava dirigint-se a una donzella.
Malalt d' amor al poble va arribar
buscant que 1' aire sà, pogués curar-lo
i ni remeis ni metges van trobar
lo que trobà una noia per lograr-ho.

Mercès Mercè,
l' hi anà dient,
mon ésser sent
una esperança.

- Ja tinc salut!
Doncs benvingut
sia I amor
que tot ho alcança.

I el vent per tot anà escampant
1' eco feliç d" aquest nou cant.
La nit, somniosa i estrellada
plena d' aroma i de blavor,
d' aquell jovent la gran cantada
acompanyava amb sa remor.
Les noies totes per sentir-los
a la finestra es van posar
cara-rialleres a 1' oir-los
ja desitjoses d' estimar.
I a la blavor del cel
mostraven son anhel.
Com aquell ciutadà
tots volien curà
Vinguen cançons, i avant!
I es deien en*son cant:

Volem amor,
fóra tristor,
fóra dolor,
vinga alegria:
Que aquesta nit
de 1' infinit
neixi amb dalit
1' amor que hi nia.

D' aquest desig tan gran
naixquéfort i triomfant
la joia desitjada,
i en tot aquell jovent
1' amor hi anà creixent
junt amb la gran cantada.
Més entremig de tots
la veu d' aquell minyó
dominava amb sos mots

cantant eixa cançó:
Mercès. Mercè,
tu nv has curat
i has allunyat
la gran mentida.
Fóra dolor,
fóra tristor.
M' has dat l' amor,
i amor es vida'.
Mercès, Mercè.

MAEIAX AMAT. EOSSEKD LLURBA,
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TJtn
Dret, devant de la taula del despaitx de! amo,

en Garriga aguantava el xàfec, cosa a la que ja
estava habituat, si 's pot ereurer que hi hagi qui
"■s pugui acostumar a sentirse tractar de qualse¬
vol manera. Però en Garriga era un filosop degut
a les circunstancies de la vida, de la mateixa ma¬
nera que hi ha héroes per força.

Feia molts anys que era tenedor de llibres de
la casa, on guanyava en sòu decent que li bas¬
tava per a cubrir tot justet les atencions de la fa¬
milia.

Aquell dia 1' amo s' havia llevat de mala llu¬
na, cosa que succeïa un dia si i altre també i en
Garriga aguantava filosòficament tots els dicteris
que li llensava, reconegueut fins a cert punt que
li assistia la raó.

—I a vostè que li sembla?—cridava don Pau.
¿Creu que 'Is 'diners no costen de suar? ¿C'^im

es, que an aquestes factures nu hi ha rebaixat el
dos per cent de prompte pago? Contesti. Que 's
pensa que 'Is donen els diners?

Si don Pau no hagués tingut tan mal genit, en
Garriga ja li hauria respost que u' estava segur
de que no 'Is donaven els quartos, doncs ell per
guanyar quaranta duros havia de treballar tot
un mes a raó de deu hores cada dia. Però qualse¬
vol s' atreveix a dir-li semblant cosa.

—Això no pot continuar—afeigia don Pau—air
ens adonarem de que en el llibre registre de ven¬
ciments hi faltaven anotar tres factures, i pot
comptar que els clients no hi haurien anat depres-
sa a fer-nos avinent el descuit. L' altre dia, ja 's
deu recordar que 's va passar tot el dematí fent
contra-asientos per a salvar un bunyol que havia
fet als llibres.

—Es que, don Pau...—barboteijà el tenedor.
— Que, don Pau, ni don Pere... ja estic tip de

tants disbarats i hauré de pendrer una determi¬
nació. Finalment, aquest matí 1' he trobat dor¬
mint, amb el cap demuut del «Diari» i aqui 's vé
a treballar, ho enten, a treballar, no a dormir.
Prous hores té per descansar.

—Don Pau, si vostè volgués escoltar-me, jo li
diria....

—A mi no m' ha de dir rés, no son les paraules
que m' han de convencer, son els fets.

—Es que no sé si vostè sab, que ja fa quince
dies que tinc tots tres fills malalts...

—Bé, bé, no n' haig de fer rés jo d' això.
—I que,—insistí en Garriga—com qu' els ca¬

cabais no arriven jo 'Is vetllo de nit i la meva es¬
posa 'Is cuida de dia.

—De manera que, perque vostè té'Is fills ma¬
lalts, els negoeis de casa meva han d' anar mala¬
ment. Fassi una eosa, quedis a cuidar els seus fills
j en el lloc de vostè, hi posaré un altre dependent.

—Oh, aixó no ho farà, don Pau, que 'Is meus
fills necessiten assisteneia i jo no tinc altre cosa

que donar-lis que el fruit del meu treball. Ja
cumpliré, vetllaré de nit, i en lo suecesiu no tin¬
drà queixa de mi, doncs no dormiré de dia.

—Be, ja n' acabarem de parlar. Quan sigui ho¬
ra de plegar, entri i arreglarem eomptes. - I don
Pau, sense volguer escoltar rés més, li signà im-
perativament, la porta.

En Garriga, quedà consternat. La visió de la
mort passà pels seus ulls. Els seus fills se morien

per manca d' assistència. El metge receptava,
però ell no podia anar a buscar les medicines. L'
amo de la easa els treia del pis... L' espectre de'
la miseria 1' obsessionava i al sentar se devant
del pupitre, deixà caurer amb abatiment, el cap
sobre el llibre que hi havia obert, confonent-se
la blancor del paper amb la de la seva cara.

Al tocar les vuit, se dirigí amb pas insegtir al
despatx del amo, i trucà tímidament a la porta,
amb els nusos dels dits.

—Endevant,—digué don Pau.
—El tenedor de llibres amb gest suplicant, a-

nava a dir quelcom, peró aquell li privà.
—Com ja li he dit, pot quedar-se a vetllar els

malalts, i aixis no venint, podrà descansar a les
hores que no vetlli.

—Per Deu, don Pau.
—No 'm vingui amb llàgrimes, que no m' en-

ternirà.
— I els meus fills? que serà d' ells?
—Deixim acabar, si vol, o sino vaijisen a pas¬

seigs—digué amb un crit estentori, 1' amo. Des-
prés'afeigi amb tó natural. -Aquí té 'Is quaranta
duros del mes. Fassim un rebut

En (ïarriga agafà automàticament la ploma i
una llàgrima tacà 'I paper.

—Sab que 's molt bestia,—digué exasperat
don Pau,—vull dir que 'm fassi un document per
caixa i el rebut 1' ha de fer en concepte de gra¬
tificació... i are no 'n parlem més, quedis a casa
seva i quan els seus fills estiguin bons torni.

En Garriga feu un bot d' alegria.
—Ho ha sentit bé? torni quan els seus fills es¬

tiguin bons, doncs jo ja 'm cuidaré d' enviar-li la
mensualitat a easa seva.

Mercès, mercès don Pau, jo no sé com agraïr-
li...—i el tenedor cercava frases per demostrar-li
lo seu reconeixement, però sols trobava les ma¬
teixes i les repetia i les repetia.

—Prou,—digué 1' amo donant un cop de puny
demunt de la taula,—no m' ha d' agrair rés. En
canvi jo haig de dir-li que vostè es un estúpit,
doncs fent quinze dies que té els fills malalts va¬
lia la pena que m' en hagués dit quelcom.

En Garriga veia visions i com qui resa el ro¬
sari, anava dient, mercès, mercès, jo no sé com
agraïr-li...

—Vaja, hem acabat,—afegí 1' amo a manera de
conclusió,—si per cas els malalts s' empitjoresin,
avisim, que tindrem consulta, jo li enviaré el meu
metge. Vagissen, brètol, que no ho sab, que tè 'Is
fills malalts i que a casa seva 1' esperen?

FitAXCisco FHEIXAS.

Petons d' amor

Al bell mig de mon front so sentit are,
un bes plé de tendresa i plé d' amor;
un bes que m' ha donat la meua mare
per dirme que m' aimaba de tot cor.

Com a proba que molt 1' hi agraia,
P hi so tornat eix bes, però més fort,
per a dirli que jo 1' estimaria
fins més lluny de les portes de la mort.

MiQDEL SAPERAS i AUVÍ.
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LLETRES & UN AMIC
XVI

Estimadíssim amic; La meva solitut ha sigut
augmentada encare amb una gran i profonda do¬
lor. Mère Thérèse de Jesús acaba de morir. La nova

ha arrivât a mí flblanta com tota mala-nova. Es¬
colta;

t Cher François: Voits devez être étonné d'avoir re-
^ tardé si longtemps ci vous repondre, mais le bon Dieu a
^vouhit nous envoyer encore une paine: de s' emporter
^Hotre chère Sceur amé (§■. e. p. d.) mais, je ne doute
ipas (£11' elle ail déjà près du bon Dieu; elle était si
abonne cl charitable! Vous aime tendrement.

Marguerite."

Acompanyava a aquesta missiva un recorda¬
tori que textualment diu aixís;

i la meva, la seva celestial benedicció... Mère Thé¬
rèse de Jesús diries que vingué malalta d' aquelles
terres de França expressament per sublimar els
nostres amors, per fer-los encare més purs, per a
donar-los-hi més intensitat...

Per avui res més, amic... no vullgues saber rés
més... Sàpigues solament, que te reservava a con¬
tar-te més endavant aquesta amorosa afecció per
Marguerite... Sàpigues que 'm sento sol com mai i
que més que mai necessito de les paraules teves,
que son sempre consol... sempre fortitut per mi...

Marguerite! Marguerite!... Més que mai ha tornat
a obrir-se un abim entre tu i jo, més que mai, no
podré passar sense noves teves, més que mai plo¬
raré llàgrimes desanci...

Oh, món, oh món, perquè disposes les coses
aixis? Perqué t' emportes tot allò en que un con¬
fia... tot lo més gran, tot lo més pur, tot lo més bó?
Perquè tan horriblement ens fas sofrirr...

Contestem aviat, estimadíssim amic, necessito
en aquests moments de tu com 1' aire que respiro,
com 1' aliment que 'm manté!...

Fes-te càrrec del meu estat i perdónem sinó
t' havia descobert abans aquest meu amorós se¬
cret... Perdónem amic, perdónem de tot cor!,...
Sempre ton afectíssim

FBANCisco X. VERGÉS
Torelló, Novembre 1914.

ROGAD A DIOS
rOR EL ALMA DE

Mère Thérèse de Jesús
Religieuse du Saint Nom de Jesús

de (Toulouse) Francia

EN* EL MUNDO

N... N...
que falleció el 20 de Noviembre

de 1914.

Vîîsîô
La lluna plateja
los murs del convent.

¡Quin aire es respira
de reculliment

Ja se que la nova te sorprendrà, tan per lo que
conté, aixis com perque "no 'n sabies rè?. Efecti¬
vament, no te n' havia mai parlat, perque pensa¬
va fer-ho dintre poc de viva veu. Empero, avui
que la dolorosa nova ha penetrat com una punya¬
lada fins al meu cor, sàpigues que Mère Thérèse de '
Jesús era la mitjancera de 'is meus amors amb sa
estimada germana Marguerite... Jo, no podia es-
criurer directament a Marguerite... Marguerite, a
les seves gracies mil sofreix 1' infortuni d' una
marastra tirànica, crudel... Es a dir. Marguerite es
tan rica en hermosor com pobre en afectes espiri¬
tuals... Sols tenia a Mère Thérèse de Jesús, sa, g&r-
mana gran, on poguer-hi en aquests darrers dies
recolzar lo cap i confiar-li tots els secrets de lo
seu cor enamorat... 1, Mère Thérèse de Jesús amb
son angelical esperit anava patrocinant des de lo
seu llit de mort aquests nostres tendríssims a-
mors... Les meves missives, a Mère Thérèse de Jesús
anaven dirigides, i Mère Thérèse de Jesús descloía
les meves lietres amb els seus dits ambarins i
eren llegides per ambdues amb recolliment, sem¬
pre que podien burlar la presencia de la marastra
inclement...

Oh, amic, quan tu sabràs tota la història, tot
lo procés d' aquest meu enamorament! .. Sàpigues
are, solament, que Mère Thérèse de Jesús ha mort.
Ha mort amb lo meu nom als llavis sense ni ha¬
ver-me conegut... Ha mort demanant a aquel^
Déu tot bondat i misericordia que derrami da'
munt les nostres dugués ànimes, la de Marguerite
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I poc a poc
murmurant una oració

»

passa pel claustre una monja
amb petjada dolça i flonja
que no mou gens de remó.
Son llavi es esclat de ílò
es son rostre angelical
son sos ulls la serenó
d' una nit primaveral
Talment sembla una visió

que paseja
i salmeja

per lo claustre del convent
amb sagrat reculliment.

Peró no es una oració
lo que diu sou llavi-flò...

que suspira
quan se mira

1' imatje del redentó,
i h umi tejen
i perlejen

los seus ulls, desfentse en pló

I es que no es una oració
lo que diu son llavi-fló.

JOSEP M.' SAXJAÜME.
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Recordo que quan era jo criatura, quelcuna
vegada havia vist en un cotxe elegant, tirat per
briosos caballs, uns senyors, molt posats de ca¬
misa planxada, de pessa llarga i embarretats de
xistera i que feien tropa de debò.

—Son els representants de Barcelona, son regi¬
dors—me deien—i esclà, jo m' imaginava que pel
sol fet de representar a nostre ciutat, havien de
ser pensones il·lustrades, de reconegut criteri, al¬
truistes, i quan menj^s de sentit comú.

Han passat els anys, jo m' he fet home i he
anat veient, quan errat d' osques anava. Els nos
tres regidors no son lt> que jo 'm creia amb ma
bona fé infantívola.

Recentment, n' hem tingut moltes i moltes pro¬
bes-.

Recordo haver llegit dies enrera, amb motiu
del estat anormal per que atravessavem, enormi¬
tats pronunciades en plé consistori, pels nostres
edils,

Exempics: Un recomanava com a remei per a
evitar la propagació de la enfermetat, que s' es-
tremés la vigilancia a fí de que cap vei. llencés
les escombraries al carrer.—I es natural, la pren¬
sa argüia que això estaria bé si al menys, hi ha¬
gués qui s' encarregués d' anarles a recullir a do¬
micili, a lo qual contestava el célebre regidor que
d' això ja se "n parlaria oportunament... però la
oportunitat mai arribava.

Que ningú espolsés rés als balcons ni en cap
obertura, que cada hii se quedés els microbis a
casa, fins que 's morisin de fam.

Que cada dia les cabres, abans d' anar a re¬

partir la llet, anessin a fer una visita al municipi.
Un altre, deia, que lo millor fora que ningti

gastés aigua... però no 's brindava a pagar ell el
vi 0 el xampany.

He llegit tantes i tantes atrocitats que m' he
cregut que potser a Barcelona elegeixen per re¬
gidors als ciutadans que tenen més incultura, més
egoisme i menos amor per la ciutat.

Ha quedat demostrada la ineptitut de aquei¬
xos senyors, però estic segur que els que 'Is suc-
ceiràn, si fa o no fa, seran tallats pel mateix pa¬
tró.

Decididament, Barcelona tan gran, tria sem¬
pre els caps més petits per a regir-la.

ombrívol.

Paraules de dòl en la mort
de l'Antón Salas TItesá

L' Antón Salas Utesa es mort.
Saben qui era en Salas? Sí; justament es en

aquestes planes de Festa on ell havia donat a la
llum pública els seus treballs literaris: vosaltres
haveu posat els ulls sobre 'Is primers fills de la se¬
va ànima jova, enlluernada d' ideal, posseïda d'
una intensa febre creadora i exaltada pel vent
de les ilusions vehementes...

★
*

Tenia disset anys... Penseu tot lo que vol dir
disset anys, i sentireu com el dol us estreny cru-
delment entre 'Is seus bravos i us fa plorar de re¬
cança.

Tenia disset anys... jo el coneixia de petit, de
molt petit an en Salas ütesà.

L' havia vist quan feia vida escolar en la nos¬
tra ciutat de Sabadell.

Però vingué que ja no '1 veia mai—i potser no
me 'n havia donat compte encare.—Vaig sapiguer
després que s' havia traslladat a Barcelona per a
dedicar la seva joventut a la vida comercial; per
a obrir-se pas en aquesta vall tan dura per a fer-
se home; per a deixar d' esser home i al cap-de-
vall.—Allà la dalla de la Mort havia de segar en
flor la seva joventut.—

Al cip de quatre anys—com costa convencers
de lo depressa que passa el temps!—Are per la
Festa Major de Sabadell, vareig reveure'l. Es a
dir: vareig veure'n un altre del que jo coneixia
de tretze anys. Era tan canviat! s'havia fet tan
gran! Era alió que 's diu un home. No menteixo
dient que el seu germà tingué de presentar-me'l.

*

Allavors vaig sapiguer de les seves aficions li¬
teràries, de les seves ilusiotis i dels seus progec-
tes encare amorfes uns i els altres ja en estat de
gestació. Are després de mort, he sapigut que es¬
crivia una novela.

Rés tan audaciós, es cert, com la inexperien¬
cia dels pocs anys i 1' impuls que donen a totes
les nostres accions.--Quantes empreses que avui
ens espanten i a les quals renunciem per temor
dels obstacles, air se 'ns haurien emportat, boja¬
ment per viaranys desconeguts!

Vol dir això que si en Salas hagués acabat la
seva novela no hauria sigut, ni remotament, una
obra definitiva, sino que hauria tingut tots els de¬
fectes i les incorreccions propies de les circuns¬
tancies en que s' hauria escrit.

★ *
* *

Però sino una realitat, no era en Salas era una

esperança.
;Qui sab les grans obres, qui sab les grans ac¬

cions, qui sab els grans caràcters i les grans in¬
tel·ligències que s' han enterrat prematurament
entre un esclat de fiors de joventut marcides!

★
* *

L' Antón Salas Utesà es mort!!. Disset anys
que desapareixen per sempre...

En el nostre dolor, en el meu dolor, teixeixo
amb el record una corona de crisantems per la
seva tomba i amb els meus llavis de creient una
pregaria fervorosa.

JOAN ARÚS COLOMER.
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SHLÓ PaRÉS
En aquest saló hi hem vist aquests últims dies,

diverses obres dels senyors Baixeras, Soler i Car¬
dona.

A n' En Baixeras el respecte ens priva de tot
altre comentari (això fent honor a la seva mo¬

destia) menys del que escrigué un altre company
del seu gremi, qui bateijà les seves obres amb el
perpétuu just califlcatiu de «Lo de sempre».

Pèl senyor Baixeras no passen anys. Les seves
obres guarden la meteixa frescor de quan íbren
fetes. (Pensem que fa molt temps que no pinta el
senyor Baixeras).

Partint-se '1 meteix pany de paret hi exposa
una coPleceró d' obres En Cardona.

Son en efecte aquestes obres riques de color i
correctes de dibuix. Malgrat el seu domini en la
tècnica, no ha pogut en quiscunes d' elles 1' autor
salvar els obstacles que moltes vegades els efec¬
tes del coPlorit porten en els ropatjes, fent que
1' excés de fantasia i detall en els meteixos, siga
en perjudici de la correcció de línea del ple-
guejat.

Sense demostrar la fortalesa que coneixém a
n' En Cardona pèls seus dibuixos, no deixa d' en-
devinar-s'-hi un temperament observador.

En Domingo Soler, torna altre volta a oferir-
nos aquelles notes quelcom simpàtiques, en les
que 'us hi ofereix un treball persistent i honrat-
íruit de 1' avenç que va obtenint, encar que pau,
latinamenl.

Segueixi En Soler estudiant devant del natural
com ho fa, i perteccionarà a no trigar gaire, les
deficiencies que actualment mostra en les seves
teles, principalment amb la de major tamany,
quins primers termes queden plans, degut a una
lleugera manca de comprensió de valors.

*
* *

En el rostre modo de veurer, el senyor Parés
mereix lloances pèls esforços que suposem deu
fer, per a que 'Is artistes es decideixin a exposar
en les actuals circunstancies i al ambient poc fa¬
vorable pèl que travesa Barcelona; però això no
vol dir de que la qüestió sia exposar i exposar.
No, senyor Parés. La sel lecció es la base del bon
gust i aquest no deu mancar mai en un Saló on
hi han passat tants mestres i tants i tants princi¬
piants; però hi han principiants i principiants.

D' aquests últims es el senyor Arola, qui om-
pla tot un pany de paret amb teles al oli, acuarel-
les, dibuixos academies i pastels, sobre tot pastels.
Es ben veritat que de tot hi ha a la vinya del
Senyor, (Arola).

El senyor Arola no 's res més que un aventat-
jat deixeple de la classe de prespectiva, de 1' Es¬

cola de Belles Arts. En una paraula, es un tene¬
dor de llibres de 1' escenografia. ,

Exposa una extensa col·lecció de problemes de
prespectiva i, dintre aquest punt de vista, el se¬
nyor Arola ccnvensut de la seva deu d' abundan¬
cia, hi ha engiponat a cada un d' ells, unes figu¬
res que talment com diu un personatge d' En Eu-
siñol, sembla que tinguin peces de més.

Jo com a cronista que soc i ja ho sab també el
senyor Arola, perqne també ho es, soc un fracas¬
sat, com també com a bon crític (el senyor Arola
no es cronista, es crític) es un fracassat el senyor
Arola; però ¿que hi farem'? vostè es jove i a mi ja
m' ha passat.

Com a vell ('?) jo vui donar-li un consell. No
pinti, senyor Arola, no pinti... i si pot ser, no di¬
buixi.

paiHNS earaLH

Cal esser vista 1' expléndida exposició de foto¬
grafies que fins el 15 del corrent tindrà oberta en

el Faians Català 1' Arenas.
Els aficionats, no a la fotografia, sinó a 1' art

tot, gaudiran al visitar-la les exeel·lencies del
fruit d' un home, qui d' una cosa monótona i vul¬
gar n' ha fet un art veritable: 1' art del' retrat.
Pocs son els qui 's dediquen a subsanar les crue¬
ses del objectiu i més pocs son, els qui fent ho,
n' haigin tret el partit que n' ha tret 1' Areñas.

Del retrat vulgar, en el nostre concepte el més
dificil, n' ha tret 1' Art-ñas un jiartit extraordina¬
ri. Les carns, son carns i la pastositat es real i
verdadera.

En els procediments es per demés espléndit, ja
sia en Unites grasses, gomes, etz., etz.

Pèl seu treball acurat mereix 1' Areñas l'enho-
bona de tothom qui aimi 1" Art.

SIDRUS.

CANSONETA

Jo voldria ser poeta
per cantarte mon amor,
dedicarte unes esparses
emplenades de dolçor.
Amor du la mar tranquila
quan la platja va besant,
amor porta 1' estelada
en el Cel fosforeijant.
Amor tendre du la mare

que acarona an' el seu fill,
el nin de galtes rosades,
omplint-lo de besos mil.
Amor du 1' oreig puríssim
que gronxant les gaies flors,
i besant sos tendres pètals,
ne gaudeix dolces olors.
Amor ver, te porto aimia
que m' arbora lo meu cor;
intensa flama que abrusa
el si del teu aimador.

TOMÁS TORRENT i ROIG.
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La venjança d' un autor
No 't creguis estimat lector que aquest títol

sigui el de una obra teatral i que jo humil cronis¬
ta d' aquesta secció vagi a donar-ten compte. Ees
d' això. Se tracta d' un fet rigurosament històric;
d' una venjança que va caurer sobre meu fa pocs
dies.

Me trobava com totes les tardes en la Maison
Dorce a 1' hora del FíVc o'clock tea prenent el meu
the i saboreijant uns riquíssims brioches, amb tota
la pose d' un burgès desocupat, quan s' atançà a
la meva taula, barret en mà, un jove d' uns vin-
ticinc anys, d' alsada limitada (un metre vint es¬
càs), de cabell negre riçat i rostre d' un fosc de
cafè amb llet (més café que llet), vestia amb cer¬
ta deixadés que donava a compendrer que no es¬
tava gaire bé de relacions amb 1' higiene indi¬
vidual.

—Vostè es el senyor Manelic?—preguntà de¬
cidit.

—Per servirlo.
—El que fa les cròniques teatrals an el periò¬

dic FEST.^y
—Si, senyor..
—No m' el figurava pas aixís. Derrera del seu

pseudònim sembla que s' hi ha de amagar un ho¬
me groller, poc atent... en fí lo que 's diu el ver-
dader Manelic de Terra Baixa... res un equivoc.
Celebro amb gust 1' haverme equivocat.

—Vostè es molt atent.
— Un home dels seus coneixements teatrals

hauria de firmarse amb un nom que revelés un ta¬
lent, per exemple, Maura.

—Maura n<'l—vaig respondrer rapit.
—També es de la flamerada vostè?
—Al contrari, moderat, tot lo més moderat que

pot e.'ser un home amic del ordre.
— En fí, jo 'ra separo de lo que m' ha portat a

molestar la seva atenció.
—Molestia mai. -

—Jo soc autor dramàtic. He escrit un drama
en dos actes i voldria que vostè me dongués la
seva opinió.

—Vostè 'm fa massa favor, ja que ei meu crite¬
ri es molt petit.

—Amb això no estem pas d' acort. Quan me
presento a vostè es perque la seva opinió la crec
autoritzada; es -més, jo he llegit totes les seves crò¬
niques teatrals, i quan vostè resenya favorable¬
ment una obra, la defenso a capa i a espasa; que
la seva crítica es desfavorable, la revento amb
tot el convenciment, igual que si 1' hagués vista.

—Vostè es una mica exagerat, senyor...
—Sabatèt dispensi que encare no li hagués dit

qui soc.-I traient-se una cartera greixosa d' una
de les butxaques de 1' americana m' allargà una
targeta.—Are ja 'm coneix. Com li deia, he escrit
un drama en dos actes, que haig de llegir als
senyors Carrión i Pous i Pagès, però la veritat
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aquests autors me fan respecte perque, ademés de
saberne un niu, tenen les seves pretensions. Quan
tingui P opinió de vostè, aieshores faré coneixer
el meu drama an aquests dramaturcs.—Desprès
d' un moment de pausa continuà.—Puc esperar
aquest favor de vostè?

—Amb moltíssim de gust senyor Sabaté, però
sempre protestant de les seves injustes alabances.

—Mercès, senyor Manelie. Avui li faré portar
la meva obra.

—Quan vulgui.
—I posat a demanar i vostè a concedir, espe¬

ro 'm farà un altre favor. Com que '1 meu drama
està pròxim a representarse en una societat fami¬
liar, si no fos molestarlo, desitjaria saber la seva
opinió demà passat.

—Hi pot confiar.
—Però abans vull tenir la seva paraula de ca-

baller de donarme la seva impresió veritat, hon¬
rada. Jo no m' enfadaré encare que sigui desfa¬
vorable; lí dic una vegada més que crec amb
vostè.

—Estigui tranquil, no P enganyaré, li diré,
honradament lo que 'm dicti la conciencia.

— Mercès, mercès; avui tindrà P obra.
I allargant-me la mà tot saludant-me molt ca-

rinyosament desaparagué del meu devant.
Jo vaig romandrer un moment confós, no se si

•per la sorpresa de la pretensió del meu amic, o
bé per lo cap que 'm va posar parlant tan i de-
presa. Peró haig de confessar que ju esperava
quelcom bó d' aquest Sabaté de carácter decidit i
bellugadiç.

Al arribar a casa hi vaig trobar el drama de
marras i tancant-me al meu despaig vaig comen¬
çar la lectura que feia estona me tenia intrigat.
El meu desencant, va esser cosa d' un moment.
De des de les primeres escenes P ànima me va
caurer als peus. Allò no era una obra teatral, sinó
un teixit de desgracies. Hi havia de tot. Atentats
a la sintaxis i a la ortografia, però de tal magni-
tut, que jo sempre enemic de la pena capital, no
m' hauria costat gran cosa pregonaria per a
aqueíits cascs. La veritat es que jo no 'm creia lle¬
gir una obra mestre, però tampoc un seguit de
bestieses de tamany natural. En fi, entre empen¬
tes i rodolons, i amb P ajuda de cigarrets i més
cigarrets vareig acabar la desgraciada lectura,
del encare més desgraciat autor.

A P endemà passat a la meteixa hora, poc més
o menys, me trobava a la Malson Doree amb la
desgracia dramàtica a la butxaca. No va fer-se
esperar gaire en Sabaté, que m' ha resultat ser-ho
de noms i de fets. Al veurem se dirigí a mi.

—Que tal, senyor Manelic? Ja porta P obra?
—Si es servit—digué entregant-li. i més tran¬

quil pel pes que m' havia tret de sobre, afegí,
volguent evitar una conversa que tenia de ser
molesta pels dos.-JP he alegrat molt de veu-
rel bó.

—S' en va ja?
—Tinc tart, perdonim.
—Abans la seva opinió
—Es veritat, m' en distreia.
—Parli, perque estic amb ansia de des de abans

d' air.
— Recordis que 'm va dir que no s' enfadaria

amb mi, fos quina fos la meva impresió.
— L' espero ansiós.
—Lo seu drama es irrepresentable.
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—Com?—digué p-irat, però refent-se instaiità-
neament cridà ai cambrer.—Vol fer el favor d' u--
na cervesa?

—Pais 0 Pilsen?
—Pais—i dirigint-se a mi;—M' agrada molt la

cervesa del pais.
Hi bagué un moment de pausa, cap dels dos

gosava romprer el silenci. Per fí 's presentà el
cambrer amb la cervesa, que 1' autor begué d' un
glop.

—De manera que 'm deia...?
—Que el seu drama, amic meu, es una equivo¬

cació, està mancat de tècnica teatral," plé de gali¬
cismos, un diàlec vulgar, molt vulgar, certes ex-
presions de gust qn bon xic duptós.

—Quantes vegades 1' ha llegit?
—Una, i cregui que 'n vaig tenir prou.
—I vostè creu que per ferse càrrec d' una co¬

media amb una vegada ni ha lo suficient?
—A voltes massa i tot,—li digué, no podent

aguantar-me més.
—M' ha donat un desengany, no per mi, ((ue

tinc la seguritat del meu treball, sinó per vostè.
—Senyor Sabaté!
—Ja li he dit. ¡Moco, un altre cervesa!
—Pais 0 Pilsen?
—Pilsen.—I dirigint-sem altre vegada:—A mi

m' agrada la cervesa Pilsen.
Vareig estar tentât de contestar-li:—A vostè li

agrada tot, fins el seu drama.
—Escolti, escolti, senyor Manelic; se recorda

de 1' escena dels dos germans quan juguen al
tuti i el petit, que es 1' advocat, tira les cartes a
la cara del gran perque ha cantat les quaranta i
farà les deu radères?... precisament aquí comença
el drama.

—I s' acaba el tuti.
Anava a contestar-me quan la presencia del

cambrer amb la Pilsen va deturarlo. Agafà la
cervesa i se la begué d' un glop i com que no ha
via acabat la sed, ne demanà un altre. No 's feu
esperar.gaire el tercer dol·le que va tenir la fi dels
dos primers, puix d' una glopada quedà el con¬
tingut del vàs dins P estómac aquell que per níi
tenia doble fons.

—Vostè m' ha dit que '1 meu drama estava
mancat de tècnica teatral.

—Precisament.
—Sàpiga, doncs, que jo el teatre el domino. Fa

quatre anys que faig comedia tots els diumenges
a la tarde en una societat. Figuris les que hi re¬
presentat.
-Una cosa es 1' escultura i un altre P agricul¬

tura.

—Que vol dir?
—Que no confongui el representar amb P es-

criurer.
—No 'ns entendríem, senyor Manelic. Els se

nyors Carrión i Pous i Pagès me parlaran d' una
altre manera, i si aquests tenen pretensions, po¬
den teñirles, montres que vostè...

—Sento el desengany que ha sofert, però si
m' hagués advertit abans-que '1 drama tenia d' a-
gradarme, no P hauria disgustat i pel seu concep¬
te no hauria caigut de tan alt.

—A mi disgustarme? Si el seu fallo m* ha fet
agafar sed.
I aixecant-se decidit me digué amb dignitat:

—Servidor de vostè.
Quan al tornar en mi de la sorpresa que com

a gràcies va donar-me en Sabaté, vaig recordar
que no havia pagat el gasto- Els meus ulls van
buscarlo inútilment.

¡Se va venjar de mi fent-me pagar tres cer¬
veses!

Amic Pous i Pagès, amic Carrión, si se vos pre¬
senta al devant aquest autor de criteri tan tancat,
citeulo per a donar-li el vostre fallo a la Rambla
de Canaletes al costat de la font, i si ho teu a casa

vostre teniu un canti ben gros per posar-lo al cos¬
tat d' aquest Shakespeare de guarda roba.

MANELIC.

Carnet teatral català
L' actriu catalana Na Margarida Xirgu donar/i una serle

de 20 funcions amb sa notable companyia, de quina en forma
part com a primer actor en Ricart Pega.

Debutarà el dia 22 del corrent, fent sjn comiat el 10 de
Janer pròxim.

El notable primer actor català en Jaume Borràs se troba
a Saragoça dirigint uua notable compan}ia en un dels princi¬
pals teatres.

Ha dimitit del càrrec de President de la assosiació foment
del Teatre Català el culte escriptor en Conrat Roure.

La important Ateneu Obrer del districte segón
de Barcelona anuncia les següents produccións que 's posarán
en escena aquest mes. Dia 15: El drama en tres actes d' en Jo¬
sep Feliu i Codina El Mas perdut i el juguet d' en R. Renom
Lo que 's veu i lo que no 's veu,—Dia 2Ô: Estrena dtl dra¬
ma en 3 actes del jove dramaturg Francesc Recasens Les deS'
ferres i la comedia d' en Pompeu Crehuet L' encis dels di'
vuit anvs.—Dia 25: El drama de don Argel Guimeià L* Eloi
i el sainet d' en Vilanova ¡Qui,,, compra maduixas!...—
Dia 27: Gran ignocentada.

Sota 4 cel blau

Duia un nardo en el pit. Sa olo embogia...
Dançaven ílonjament al sò suau
d' un vals vienès .. ¡Quina dolcô hi havia
aquella nit baix 1' estrellat cel blau!

Jo no sé com va ser que 'Is bells ulls d' ella
van trobar-se amb els meus amoroslls...

Refulgien com la més clara estrella
brillant suaument en els cels inflnils.

Ja no dançarem més. Ens apartarem
enamorats, i entendrits ens besarem
sentint confosament el vals al lluny...

I amb nostres mans tendrement enllaç-\des
més bella que cap altre—mil vegades...
ens va semblar, aquella nit de Juny.

s.vLVAUOE SOCÍAS i TORNELE.
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LA GOTA D' AIGUA
La LEeTDRH POPLLHR

I veusaqui com una cosa insignificant, petita,
sens importancia, està devenint un-dels més efec¬
tius factors de cultura catalana, no ja entre les
classes ilustrades, que prou que ho necessiten
moltes d' elles, sinó entre la classe obrera de la
nostra terra, aquesta classe treballadora que junt
amb la menestrala, formen lo bocí més sucós i de
més sustancia vital de la nostra colectivitat so¬
cial.

Perque aquestos quadernets de trenta dues
planes que 's venen cada dijous a dèu cèntims i
s' escampen per tota la terra catalana, venen a
constituir una mena de pa benehit que setmanal¬
ment s' acosta als catalans flltràntloshi un nou

raig de llum espiritual que desvetlla o aclareix
ricament son intelecto i 'Is estimula suaument,
dolsament a més extenses i sabrosos lectures,
qu' es una de les finalitats primordials de la peti¬
ta i ja celebrada Biblioteca d' autors catalans,
que amb tan acert-i patriotisme ve publicant la
benemérita Ilustrado Catalana de Barcelona.

Però un dels resultats de la seva actuació, que
segurament no han atinat a veurer els seus edi¬
tors, es el fet que naturajment, amb lógica incon¬
trovertible, s' hagi convertit la Lectura Popular
en un dels defensors més pràctics del «Teatre Ca¬
talà', del nostre teatre nacional; i no per contenir
alguns de sos quaderns les obres d' autors meri-
tíssims, sinó per la economia de temps i de diner
que representa per part de les companyies d' afi¬
cionats al teatre de tot Catalunya, comparat amb
lo que 'Is costava lo lloguer d' exemplars i cau-
dals, per representar una obra determinada.

Are, amb la Lectura Popular, la cosa ha quedat
molt simplilicada. ¿Quants personatges té la obra?
¿Sis? Doncs .«is exemplars, un per cada paper, i
un pel apuntador i altre pel traspunte, vuit; vui¬
tanta CÈNTIMS i bon profit, i els queden encare
els quaderns pel dia que vulgan tornarhi.

Combinació pràctica, económica, senzilla, i que
al-hora favoreix als editors que venen exemplars,
als autors de les obres perque les hi representen
més vegades, i als meteixos aficionats perque
amb una carta a 1' administració de Lectura Popu
lar i un grapadet de cèntims se surten del pas, tot
formant arxiu per un altre dia.

D' aquesta actuació, amics meus, se 'n diu
també patriotisme i del de bona llei.

CAMILO KLEKS. ■

(De La Costa de Llevant.')

DIÀLEGS RAPITS

Entre dos antics compays.

—-Ditxosos ulls. Don Pascasil
—Que tal que tal. Senyor Valls?
— Ja ho pot veure. I vostè?

—Miri.
Psel aixis aixis! Vaig tirant.
—Es allò. Ens fem vells i... vaja!
no som joves.

—Ja se sap.
—Coses que rés...

—Xo s' eviten.
—Sembla mentida.

—Oh i tal!
—I per lo demés... dallonces.
—Si un s' hi amoina ..

—Tan se val!

—I com que un...
—Oh ja!

—Un s' ho passa,
—I es allò que 's diu. Veurà...
—Ja ho crec. La raó li sobra.
—I miri!

—Si si! Ja ja!
—I després que...

—Com que...
—1 ara!

—Nos hi havem de conformar.
—Comprengui...

—Oh i tal!
—Caramba!

vostè ho sap que...
—Vol callar!

Diguim'ho a mi. Ves!
—Rés... vaja.

—Que si...
—Que no...

—Que ja ja!
Ai carat de don Pascasi!
—Caram, caram senyor Valls?
Es allò...

—Si!
—Ja!

—Dispensi'm
tinc una mica de tart.
M' he alegrat molt de veure'l.
—Disposi per tot, ja ho sap.
—Estigui bonet.

—Alanta.
—Recorts. (Pobre senyor Valls!
Sempre me "n conta de fresques.
I que n' es de desgraciat!
Ves si amb això que li passa
no hi cap el fè un disbarat!

LIBORI.

jVbveJ f
comentaris

Ferms amants de les lletres catalanes,
oferim les columnes de Festa a tots els
que tenint aficions literàries i mèrits su¬
ficients no poden publicar els seus tre¬
balls per falta de lloc on, fer-ho.
No cal dir que 'Is treballs seran exa¬

minats escrupulosament per a que no
desdiguin dels que publiquem habitual¬
ment.

avís Sportant
Advertim als col'laboradors expontanis

que deuen enviar I' original en sobre obert
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amb la nota «Original d' imprempta» i fran*
queijat com a tal.

Bis que vulgan incluit'^hi carta o enviarlo
tancat per a major seguretat, incloguint'hi
un segell de cinc cèntims per a el pagament
del carter.

De no fer-ho aixis, ho sentirem molt, peró
no publicarem cap treball que no s' ens envii
amb aquesta forma.

Desde el primer de Janer de 1915 s' establiran
les tarifes de franqueig següents:

Per a Espanya i posesions Africanes, els se¬
gells costarán 10 cèntims per les cartes que pesin
§0 grams i 5 cèntims per cada 10 grams mès.

Tarjetes senzilles, 5 cèntims, i dobles o contes¬
tació pagada, 10 cèntims.

Impresos, 1 cèntim cada 50 grams; periòdics,
1 cèntim per 150 grams.

Mostres i medicaments, 5 cèntims per cada 50
grams.

Certificats, 25 cèntims per objecte i a demés el
franqueig que li correspongui.

Valors declarats, 10 cèntims per seguro de 500
pessetes o fracció.

En diner, 35 cèntims per franqueig i seguro.
En 1' interior de les poblaeiont, les cartes cos¬

tarán 5 cèntims, tarjetes 5 cèntims, dobles 10 cèn¬
tims i tota la demés classe de correspondencia
fins a 500 grams, 5 cèntims.

Amb greu sentiment nos havem enterat de la
mort del simpàtic jove En Anton Salas i Utesà
que diferentes vegades havia col·laborat en nos¬
tres columnes.

Ha mort en la flor de 1' edat i quan mès rialle¬
res eren les esperancen que 'n lo seu amor a la li¬
teratura i a Catalunya podien fundarse.

Rebi la seva atribulada familia la mès viva
espressió del nostre condol.

La Nena, vigorós drama d' en Frederic Oliver
i Doña Maria de Padilla drama històric de 1' inspi¬
rat poeta Francisco Villaespesa, son les dugués
últimes obres publicades per la important revista
leatro Mundial de Barcelona que han vingut a en¬
riquir la notable biblioteca que ve editant amb
tan d' acert.

Amb fonda pena donem coneixement de la
mort de la senyora Na Marina Vidal, germana
del nostre amic i col·laborador En Josep Vidal i
Bertran.

Acompanyem al nostre amic i demés familia
en el dolor que 'Is afligeix.

Els empleiats de la estació han obert una sus-
cripció a benefici dels pobres de Molins de Rei
amb motiu de les properes festes de Nadal.

Nosaltres que coneixem als nostres convila-
tans, els hi augurem un bon èxii. Vaija la nostre
felicitació als organitzadors per tan altruista
idea.

El nostre bon amic i col·laborador En Xavier
Palaudaries, ha tingut la dissort de veurer morir
una seva filla estimada.

Acompanyem al apreciat amic en el greu do¬
lor que 1' aclapara.

El 21 del present mes 1' Orfeó Patria d' aquesta
vila darà un concerta honor dels socis de la Jo¬
ventut Católica,.estatge de 1' Orfeó. El programa

detallat de les obres será publicat oportunament,
empró podem adelantar als nostres llegidors 1'
estrena de les següens composicions: «Vols dirme,
amor...», «La Varema», «Himne del arbre frui¬
ter», «Calma de Nit» i «Els Segadors».

L' activitat que desplega aquesta briosa enti-
jat sota la batuta del mestre Blanch, es admira¬
ble i això fa que a cada concert se pugui gosar de
noves audicions, totes elles ben interessants i re¬
finades.

Dies passats tingué lloc el casament del nostre
amic en Joan Hilari amb la xamosa senyoreta
Na Teresina Valls.

No cal dir quantes felicitats desitjem als con-
traients en llur nou estat.

Amb greu sentiment donem compte de la dis¬
sort que afligeix al nostre amic i col·laborador
En Antoni Bonnin Martí, amb motiu de la mort
del seu fill.

Rebi 1' amic Bonnin 1' expressió sincera del
nostre condol.

C0BBE8PONDENCIA
CarJes Pujol. En cartera.—Lluís G. Alamany Vila.

Eslà molt ben rimat, però els conceptes no son clars; crec que
tinc dret a esperar de vostè coses millors, segueixi enviant.—
Albert Piera. En cartera.—Agustí Pedret i Miró. Aniíà
amb quelcun petit retoc.—josep Macià Aniüi amb un petit
retoc. Per lo successiu tingui en compte l' Avis important de
la secció de Noves i Comentaris.—Josep M. Sanjaume. No
ba estat acertat aquesta vegada.—Josep Tort. En cartera.—
Pere Anricli. No ha estat aceitat aquesta vegada.—Artur
Torné. Igualment li dic. —£". harre Calveras. No compta
prou bé les silabes. Un altre dia seiii —foan Subirachs Ja
sap que per a vostè no tinc un no.—Artur Jorné. Aquesta
vegada no '1 podem complaurer. Trameto la seva pregunta al
encarregat de la compaginació.— /. Marti Apar ici. Son molt
poqueta cosa, veigi si pot enviarme quelcun altre de millor.—
/. Pons i Martorell. En queda un en cartera que M publica¬
rem mutilat perque anirà millor. —A. Barlis Gabriel. Per lo
que veig de vostè tenim diet a esperaine quelcuna cosa que
estigui bé. Lo de avui encare fíuixeija; segueixi enviant, amb
preferencia pro-ses cmits.^J.hsteva Gili. En queda un en
cartera.—Ramón Jové, Queda el vers en carterí-; la prosa ja
esta bé però no té interès en el final; es fret.—/. Canela S.
Vostè té cond'cicns, veigi de fer quelcuna tosa mes curta i me
sembla que li podrem publicar. La d' avui lé quelcun defecte
massa greu. Maria de Mon suli. Té el defecte de no comp¬
tar prou bé les silabes. Procuri corretgirse. Li agrahiré, si pot
esser, poesies profanes en lloc de místiques.—P. Riudell, Ja
té ordres d' anar a... estudi.—I. Salom. Hi ha quelcun defec¬
te massa greu Li admeterem la música sempre que un cop
aprobada per 1' encarregat de la Secció Musical, ens envii el
clixé, que una volta publicat tindrem ala seva disposició.—
Daniel F. Carreras. Aquesta vegada no '1 podem servir.—
Ramón Roselló i Vicens Rojas. Aceptem els versos, la pro¬
sa no 'ns acaba de fer el pés. Com a col·laboradors Jicsos no
podem comprometrens perque, com vostès compendràn, tenim
d* acontentar a tothom i, ¡en ve tan d' original! Vaigin en¬
viant i jo 'Is hi asseguro que 's veuran sovint el seu nom en
nostres columnes.^—R. Peralta i Solà. El seu sonet va molt
bé en les dugués quartetes, però trobem una incorrecció en els
sis versos finals car no 's poden fer rimar quatre versos seguits
d' igual consonancia. Aneglil i li publicarem —Josep M. Sail'
jaume. No es admès en poesia més que com una raríssima
excepció, fer consonar amb diminutius, per que això no té cap
mèrit com tampoc es de llei, com vostè fa, rimar versos de set
amb versos de nou silabes.—Salvador Sodas. Si senyor si,
aval precisament n' hi va un, fassis el càrrec que 1' original té
de guardar torn.— Victor Rich Casanovas. Sentim no po-
guerlo complaurer.—Garcia. No *1 podem complau¬
rer.—Queden lletres per contestar.

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