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¿No es veritat que fins que ha jesclatat en sa
hermosura esplendenta i luxurianta i ens ha
ubriagat amb son delicat perfum es molt aventu¬
rat parlar d' una flor que un no coneix encar?...
La preveu 1' esperit; la present el cor i la endevi¬
na el desitfï. Tot això sens ocurreix al escriure
aquestes ratlles per a acompanyar el retrat d' en
Fra Frei, per el que sentim la meiior voluntat i la
més ferma simpatia.
Es aquest jove escriptor

una nova planta que ha sur¬
git espontània al camp de
la literatura, però amb tot
i que 'ns pensem endevinar
com serà, amb absolut no

podém pronosticar-ho. Avui
per a avui no ha granat en¬
cara, tan sols ha florit, i
ens ha mostrat pocs capolls.
Per aquests i per a els brots
que treu entre ses tendres
fulles, creiem ben bé po-
guer aventurar que no será
una planta exótica, que cui-
dant-se amb ver amor, arri-
varà a esser una realitat lo
que avui es tan sols una es¬

perança.
Però per a lograr-ho cal Francisco

que amb l'entussiasme d' a-
vai segueixi i que no s' adormi sobre 'Is llorers
que sens dubte alcançarà.

En Fra Frei acaba d' arrivar al mòn literari,
puix el seu primer treball el feu per a Festa; ell
no havia eserit mai, quan a instancies de la re¬
dacció compaginà per compromís o per benevo¬

lencia a nostre modesta publicació un articlet
que sigué molt ben rebut per sa ben observada
descripció i per a el gust literari que enclouia.

Els amics van celebrar-li 1 encoratjat per els
mateixos, que reconeixereu lo molt que pot oferir-
nos, continuà sa tasca...
I va provar de fer una poesia i va sortir amb

la seva...

En els seus treballs (en prosa i en vers) que
son molt pocs, s' hi endevina
una inspiració que s'ha d'a¬
cabar de fer i que en Fran¬
cisco Freixas dominarà tot
seguit per sa constant labo¬
riositat i per sa manea de
pretensions.

Quan vàrem anar a casa
seva per a que 'ns dongués
el seu retrat per a insertar¬
lo en nostres columnes, de
moment en Fra Frei se resis¬
tí, però davant nostres in¬
sistents súpliques no pogué
escusarsen i allargant-nos
una fotografia, la que acom¬
panya aquestes ratlles, di¬
gué sonrient;
—Els demano modestia.

Freixas Davant de sa taula de tre¬
ball on hi regnava un des¬

ordre de bon gust, vàrem veure cuartilles i més
cuartilles totes escrites, probes d'un seguit treball.
I allí vàrem descubrí que està col·leccionant

unes poesies pot-ser per a publicar-les, i amb
aquella escalenta franquesa que tan agradable fà
el seu tracte, ens allargà un grapat de poesies
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que llegirem dessegnida. Entre elles vam retenir
en nostre pensa una que no podem resistir la ten-
lació de publicar ia creient que 'n Fra Frei ens
perdonai à la indiscreció.

Al comptar Deu les estrelles
diu que dues n' hi han faltat
i es que no s' ha recordat
que eren sota tes parpelles.

1 un altre també curta i sense titol que per la
espontanietat que onclou transcribím a conti¬
nuació;

Que no t' estimo
has dit avui,

que no t^ estimo,
no se perque,
si de caTÍn}o
tinc lo cor plé.

Esperem doncs que. haigi esclatat la flor i vol¬
dríem no equivocar-nos anticipant que será bella'
tal com r hem pressentit.

liia i' Mvera
Es un dia d' hivern, sense sol, plè de boira es¬

pessa que s' arrosega arràu de terra i no deixa
ovirar les coses a dos passos de distància.

Alegre i rialler com sempre, surto de ma casa.
Es gairebé negra nit, encara que 1' hora es un bon
xic avençada.

Enfilo carretera amunt vers la Masia blanca,
distant una hora de nostra vila. Masia que m' es
desconeguda, per lo meteix que està un xic lluny
de poblat.

Lo desconeixement del cami que haig de se¬
guir, la negra foscor i la espessetat de la boira,
son causa que jo perdi lo camí que condueix a la
casa. Desorientat no sé que fer i prenc el partit
de posar-me a redoç buscant un reconet fins que l
nou dia sigui arribat per a poguer donar-li el sa¬
lut. Quedo quiet ben embolcallat amb la manta,
en una cova feta a la roca on 1' aire fret, gelat,
passa de llarc.

Per fi arriva la resplandor de la Aurora i la
fredor va en creixent, puix 1' aire talla i fà bufar
els dits.

Jo que esperava al nou dia i me 1' imaginava
explendorós amb sol brillant per a rebifar-me i
per a que la natura amb mi se reanimés, sento
una tristesa aclaparadora; quelcom inesplicable,
al veure que la boira resta espessa i que com a
monstre de pesadilla no acaba mai de desaparèi¬
xer. En mon afany, me sembla que la boira es
un dragó descomunal i jo amagat, espero amb
suspensió que acabi de passar; però no li veig mai
la cua.

Finalment s' esvaeix la boira foradada pel sol
i sobtadament, apareix a mos ulls la Masia, que'm
sembla com lo castell hospitalari que s' aparei¬
xia als famolencs caminants.

Com he fugit del camí no tinc més remei que
pujar marges i més marges per a arrivai- a la
casa.

Arrivo a la Masía on els bons masovers esta¬
ven tranquilament escalfant-se prop la llar.

—Déu vos guard-dic acostant-me a n' ells.
—Que Déu vos dó bon dia—respón el masover.
Després de matar el cuc amb una torrada i vi

blanc, escolto les instruccions que 'm donen per a
la meva feina.

El bon Miquel, que aixís s' anomena el maso¬
ver, lé dugués filles, per cert molt xamoses, molt
atentes i sobretot bones noies, per la fé i per les
virtuts que atresoren, qualitats que més adornen
a una noia. Les dugués germanes son orfes de
mare. La gran, la Colometa, es de geni viu. Lai
petita, la Remei, es un xic parada.

El màs es antic. A dalt, una gran sala, respira
arcaisme, i sembla que hi manqui com a comple¬
ment una velleta amb filosa i fus.

Al costat hi ha moltes habitacions que sols con¬
serven restos de lo que foren, puix que estàn mo-
dernisades toscament.

La Remei cuida d' arranjar el bestiar.
La Colometa m' acompanya i cus'les teles dels

matalaços (jue jo aniré després omplint.
Passen les hores volant i la Remei cridà avi¬

sant a son pare per a dinar; després ens toca el
torn a la Colometa i a mi.

Aixís que prenc seient, veig en front meu a un
mestre d' obres al que jo ja coneixia. Ens salu¬
dem i a poc comencem conversa que 's généralisa
i bromejant, bromejant se parla d' amoretes, te¬
ma que agrada molt al paleta i a la Colometa,
puix que araddós son solters.

El bonatxás de 'n Miquel se limita a fer mitja
rialla, com satisfet de la conversa i del dinar.

Aquest havia ja donat ordres al paleta, per a
quan fos hora de reprendrer la tasca, i s' aixecà
deia taula deixant-nos ambla brometa de la con¬
versa, per a anar a son conreu.

Desopte el paleta se recorda que per a tapar¬
les goteres] que li ha encarregat en Miquel, ne¬
cessita manobre i la Colometa s' ofereix per a
esser ella, ja que la feina se limita a trucar al
sostre amb una canya pera on degoti 1' aigua.

Jo els deixo i m' encamino a mon treball.
Lo dia continua essent boirós, rúfol, com se

sol dir.

El paleta està al teulat i la Colometa comensa
a donar cops amb la canya senyalant les goteres.
Comensen per la salà i d' habitació en habitació
arriven a la en que jo treballo. La Colometa té
cura de tancar les portes a mesura que va repa-
sant els sostres, atenció que jo agraeixo perque
m' evita 1' aire fret, que de debò ho es.

Això fà que al tancar la porta de la habitació
propera a la que jo 'm trobo, no 'n fassi cas.

La canj-a, ja no truca, tot resta quiet, jo faig
uns moinetits de descans, les goteres, penso jo,
son totes senyalades.

M' acosto al balcó per a contemplar lo dia que
segueix rúfol, els meus ulls cercan quelcom al
lluny i quedo ensimismat.

Entre tanta quietut ressona sorollós 1' esclat
d' un petit petó, fonedís en una roija galta.

Soptat vaig dirme;—Això son figues d' altre
pané.

Pié de curiositat m' acosto a la porta, miro pel
forat del pany i més sorprès que mai, veig al pale¬
ta qite encara resta abraçat amb la Colometa.

—Per on havia entrat?—me repeteixo jo,—puix
que pel pany no es veu cap forat i per la porta no
havia entrat, doncs jo 1' hauria vist.

Estranyat i pensatiu, tórno da nou al meu tre¬
ball, rebuscant en ma imaginació la esplicació
d' aquell misteri.

Poc després surt la Colometa mig confosa i en-
rogida de galtes, dient:
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—Gracies a Dèu. Ja estic llesta de trucar go¬
teres.

Un cop me trobo sol, corro a la habitació pro¬
pera, dono una llambregada i veig una petita fi¬
nestra i al seu costat una escala que servia per a
pujar i baixar del taulat. Allavors ho vareig com-
pendrer tot.

*
* *

Ha passat temps; la Colometa es casada amb
un xicot sapat, farreny, brú, bonatxàs, incapaçde matar un cunill dels que brinquen per aquell
gran pati del Mas.

El trempat del paleta encara resta solter, vol¬
tant per les masies, cercant altres Colometes que
li fassin de manobre, per ell des de el taulat anar
senyalant, tenint la escala ben aprop de la fines¬
tra.

Avui, també era nitvol, i he vist al paleta, quem' ha fet 1' ullet senyalant-me a la Colometa que
entrava a missa.

Aquesta ha passat pel meu costat, ha advertit
el signe de inteligencia que aquell .m'ha fet i ha
baixat primer els ulls, després el cap. A son ros¬
tre hi ha pujat un tin de rojor que m' ha fet recor¬
dar la rojor d' «quclla galta que rebé aquell pe¬
tit petó que 's feu fonediç.

JOAN FÀBREGA I AMAT.

A la meva esposa amb
motiu del naixement del
nostre fillet.

Si no ha fet Deu millors, més fins clavells.
Si a n' a la rosa no li ha dat olors

que més ubriaguin.
Si els gessamins amb tot i esser tan bells
no son perfectes, ni 'Is hi hà dat colors

que més escaiguin.
Si la camelia de matis tan roig
no té cap flaire ni interesa, pixix

al cor rés diu.
Si el rusinyol canta de nit son goig
d'inmens amor i al neixe '1 dia, fuig

cap a son niu.
Si ha fet en fí, tasca imperfecta Deu,
serà perque haurà volgut donar-te

1' honor més alt,
<iue lo que ha fet més acabat fos teu
premiant tos mèrits per així otorgar te

gloria inmortal.

AVENUE XUCLÀ
(DIUMENGE AL DEMATI.)

Al distingit autor dramàtic i estimat amic
En Miquel Gras i Vila.

— ¡Dones poques i bones! La natera, mireu que
avui les porto grosses.

—¡Taronjes que son un sucre, tres deu cèn¬
tims!

—¡Noies a cinc cèntims la carta! ¿Que no 'm
vol estrenar avui senyora Dolores?... Miris quin
"tortell més remaco que rifu, es d' aquells de pas¬
ta fullada i a dintre hi hà cabell d' àngel.

—No filla, no voldria aquesta sort.
—¡Ai mare! ¿Que ho diu de veres?
—Cregui que ho dic de cor. L' any passat amb

lo dos de baslfS, vareig treure la mona que rifava
la Tresona del espardenyé i de menjar-ae vàrem
estar tots malalts.

—Debía ser feta amb farina averiada i clares
d' ous pudents.

—No sé, lo certus es, que si no vàrem reven-
tar-nos và ser perque no 'ns havia arrivai 1' hora.

—¡Noies fora pols, plumeros de totes mides!
— ¡Mitjes calades que ventilen les cames, a

trenta cèntims lo parell! ¡Mireu que 1' aire retor¬
na i enforteix les carns!

— ¡Senyorets, tinguin compasió d' aquest pobre
esgarradet que a la flor de la seva joventut se
veu privat de guanyarse la vida!

—¡Qiíe mañana se sortea!... ¡Décimos de a tres'pe¬
setas, apuntaciones dedos reales y de a peseta! ¡Es un
nueve mil ochocientos noventa y tres, que mañana sale!
¡¡Aquien doy el gordo!!

—¡La netedat es mitja vida! ¡Fregalls, tres
einc cèntims!

— ¡Noies peix fresc, que n' es del art de mari¬
na! ¡Pops i sardina! ¡Mollets i barats per la grae¬
lla! ¡Apa baixeu, que 's de plata!

— Escolti mestresa, ¿a quant els barats?
—¿Qui 'ns crida?
—Allí noia, d' aquell terrat.
—¡Ai la Mare de Deu del Roser i la corana d'

espines del bon Infantó! Si que viu aprop del cel
aquella senyora. A trenta cinc, i no s' aboqui, que
si li rodés lo cap i caigués podria espatllarme la
mercancia.

— ¿A divuit no pot ser?
—¿Com diu?...
—Si me 'Is pot donar per divuit que ni pendria

mitxa terseta.
—Ja ho habia sentit, senyora. ¿Que 's pensa

que dormim? per aquest preu, han de ser tocats
del reuma.

—No 1' entenc.
—Quan li vingui bé, passi per casa que farem

tractes. No 's descuidi de ferse enllustrar les sa¬
bates i de passar per la cera que al mig del ca¬
rrer està mal empedrat. Aquella senyora se deu
pensar que aquest peix es de claveguera. No li
farà mal de ventre. ¡Noies, baixeu, que 's del art
i belluga.

— (Cantant.) Ai xato meu
me deia la Pepeta...

—¡Carcamal!... vés a cridar a 1'orella del ca¬
pellà que 't và bateijar. ¡Quin susto de donar-me
aquell bestiassa!

—¡Qui vol lo romanso de la vida i mort d' a-
quella mala dona! ¡Aqui veuràn señores, la histo¬
ria i resenya de totes les males fetes d' aquella
fiera sense entranyes que robaba les criatures
per ferne sèu per untar rodes de carro i pastilles
per treure taques, deixant desconsolades a les po¬
bres mares! ¡Qui 'n demana una altre! ¡A cinc cèn¬
tims primera i segona part, amb lo dibuix de
quant la varen portar al pal!

—Tu, Roseta. ¿On vas tan depressa?
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—M' arrivo aqui al Bon-succés a veure els sol¬
dats com van a missa.

—¡Escarxofetes tendres! ¿No 'n vol avui se¬

nyoreta?
—¡Postales a cinco céntimos una! ¡Vistas de Barce¬

lona y principales ciudades de España! ¡Las de color a
diez céntimos!

—¿D' on surt, senyora Carmeta?
—¡Ai filla, no I' havia vist!
—¿Que pot-ser ha estat malalta?
—La noia me ha tingut la verola, però d' a-

quelles de parroquià, i quan la tenia encarrila
da, al bordegàs li và surtir un vespé al clatell
amb més malicia que un cohet quant và de tort.

—¡Si que debía patir!
—¡Calli, dona! Si vostè lo hagués sentit quant

teníem de curarlo, li haurien vingut les llàgrimes
als ulls. La senyora Ramona veina del tercer pis,
carregada de bons intents, volgué un día aguan¬
tar-lo, més li vá donar tant forta mossegada al
dit gros de la mà dreta, que ja ha mudat 1' ungla
tres vegades.

—Digui que se 'n devien veure un embull.
—Fins lo dia que son pare và perdre la pa¬

ciencia. Al arribar un vespre a casa, i al sentir-lo
bramar d' aquella manera, và entrar escapat com
una rata encesa amb esperit de vi, i sense enco-
menar-se ni tant sols a lo sant del dia, li và donar
tant forta clatellada, que després erem tres que
li buscàvem lo mal, més, mal m' has dit, tot era
més llis qu' un replà d' escala.

—¡¡Quina clatellada!!
—No més li diré, 1' endemà tenia engines.
—¡Pomets de xeringuilla! ¡Aufàbreges i lliris

de Sant Antoni! ¡Senyoreta comprim aquest po-
met, que li perfumarà el quarto!

—¡Lligacamas de tots colors a deu cèntims lo
parell! ¡Noies, que son de goma! ¡No pórtenles
mitjes al garró, que fà deixat!

—¡Adiós, Emilia!
—Me valga Dios, si te arrimas, de una patada te

dejo más tieso que la cruz de término de mi pueblo.
—Si te quiero más que el sol.
—¡Sebes noies, tot son sebes!
—¡Gerrets de cristall blau! ¡Tasses per pendre

café! ¡Plats, xicres i tasses de broc! ¡Compreu pisa
fina!

—¡Menta per fer fabes aufegades! ¡Alls tendres
i esparracs prims de Girona!

—¡La cançó del lápame! ¡Primera i segona
part de tots els cuplets de la Goya! ¡Qui'n demana
una altre!

—Corre tú, que ja tornen els soldats.
—Ves noia, semblas boija.
—¡Teies, per encendre el foc!
—¡Nyac, nyac, nyac!... ¡Nyac, nyac!...
— ¿Que no hi veus, ximple?
—¿I tú, que no sents la bocino7
—¡M' haguessis tocat la roba!
—¡No badesis, pastanaga!
—¡Fugiu, que pasa el rei!
—¡Nang, nang, nang!... ¡Nang, nang, nang!...
—Escolta, Quimeta.
—No puc, queja senyalen.
—¿Que và de veres?
—Sempre he sigut aixís. Al dematí per Deu. A

la tarde pel meu Cisquel.
SANTIAGO BOY.

LES VIOLETES
Oh flors! totes les flors, de qualsevulga mena-

que siau, digau-se roses, lleiamins, lliris d' aigua,
violetes... en vosaltres Natura ha vessat tots els
seus dóns, totes les seves gràcies, tota la seua sa¬
piencia de creadora {de belleses; vosaltres sou lo
únic bell, la única poesia de la Terra.

Colors del Sol, fragàncies encisadores, dibui¬
xos magnificents, tot ho posseiu.

Tot lo que 1' home fà, de vosaltres ho copia
¿quin color, quines olors, quins dibuixos surten
de ses mans que vosaltres nc poseiu de mil mane¬
res, amb mil matissos, en mil formes variades?

Planyèules les pobres flors arrencades de llurs
plantes i marcint-se en 1' atmósfera de salons,
boudoirs i teatres; morint-se anyorant la fresca
sabor de la térra, 1' aire pur, la llum del Sol i el
bés dels amorosos papellóns!

Eren més amigues ignorades unes fresques vio¬
letes amagades al redós d' unes falgueres; castes
i recatades vivien, ignorades de tothom i jo sols
les visitava tot sovint, apartant amb molta cura
els branquillóns que les tapaven. Jamai les vaig
tocar, llur flaire i llur color m' encisaven i jo les
estimava ¿perqué arrencar-les les pobretes?

Jlés ¡ai! un jorn mans alevosos arrencaren les
flors de son niuet i veigeren les pobres com les
duien llunj' d' allí, igual que veu, llàgrimes als
ulls, com la nau se 1' emporta, 1' emigrant

Una dóna, la dóna dels amors xorcs i rebre¬
gats, hi engalanà son pit. ¡Com s' ofegaven més
pobres violetes amb el baf asflxiant de les essèn¬
cies! com 1' exilât anyora les terres on d' infant
va jugar i correr, anycraven les pobres les olors
encisadores de les flors que les voltaven en 1' u-
bac d' on les tragueren.

En els postres d' un sopar orgiac i esclafades
en 1' estreta bestial de dos cossos ubriacs de xam-

pan5'^ i de lascivia, moriren més amigues estima¬
des exhalant tot el perfum qu'en llurs ànimes que¬
daba.

¡Planyèúles les pobres flors arrencades de llurs
plantes!

M.\íií MURI.V.

De la farandula teatral
CINE DELICIES.

Vetllada del primer de Febrer»

Mandrosament, casi fadigosament anava se¬
guint les escenes inverosimils i pèssimament in¬
terpretades d' una pel licula nort americana, es¬
perant s'il·luminés la sala per a cercar lloc on
poguer saboreijar la part teatral de la vetllada.

Per fí es compliren mos desitjós. I montres una
xamosa parella de cant i ball, molt recomenable
per oert, executaven alegres treballs vareig bus¬
car seient, no amb facilitat, doncs fou grossa la
concurrencia que buscava diversió.

Després d' una pel licula amb dugués parts
que complagué molt al públic, comensà la repre¬
sentació de la sarsuela ¡Dorm!,..

La obreta fou posada amb molta atenció en
tots els detalls, fent dibuixar una rialleta en el

— 80 —



FESTA

semblant de tots els coneuiTents. Molt bé la se¬
nyoreta Torrents i els senyors Tort i Port.

Seíïuidament es posà en escena la sarsuela del
malaguanykt escriptor en Joan Molas i Casas De
viatge. Kii aquesta s' hi distingí notablement el
senyor Costa tan en la música com en el recitat,
contribuint molt en fer-la més lleugera, ja que esde dimensions exagerades i això fíi que pesi unxic. La senyoreta Torrents se li notà que no es¬
lava del tot possessionada de son paper.

Sogres del dia fou el clou de la vetllada, ja queles boques del respectable no pararen ni un mo¬
ment de desfogar-se en veritables riallades, doncs
es un sainet que amb tot i esser excesivament
llarg no decau ni mica, ja que totes ses escenes
son altament còmiques i a més 1' interpretació do¬nada a ell fou perfecta, principalment pel senyorVives, qui feu una creació del tipu, secundat pels
senyors Costa, Grés, Bosch i Sellarés, tots molt
ajustats i graciosos.

La presentació deixant molt que desitjar.La part musical de ambdues sarsueles per l'es¬tudiós jove Josep Julià, bé com sempre.La vetllada acabà amb un gens despreciable«•Tango Argentí» ballat per les gentils «Petits Ca¬
mèlies».

El públic sortí del tot satisfet.

JOVENTUT CATOLICA
Per a celebrar la festivitat de la Sagrada Fa

milia, la tarde del diumenge passat, els nens del
col·legi de Sant Miquel donaren una sessió litera-
ri-musical que fou del agrado del escollit públic
que assistí al acte. A més hi prengueren part el
reputat il·lusionista Vicens Cortés, que junt ambel seu fill Enric Cortés, aficionat a la ventrilogia,feren passar joiosament la tarde.

La part musical excel·lent per el mestre don
Sebastià Mestres.

Anilevas.
*
* *

«JOGUINES DE FIRA»
Els llegidors de Festa tindràn noticia de queel diumenge prop-passat va tenir lloc en l'antic

teatre Olimpo 1'estrena del quadro dramàtic en
un acte i en prosa Joguines de fira, de don MiquelGras i Vila.

Es innegable que dit senyor posseeix granscondicions d' autor dramiític.
Joguines de fira es una obreta que està molt béi que agradà molt al nombrós públic que omplia1' esmentat local. El llenguatge es fàcil, correcte

i gairebé sempre oportú. L' assumpte si bé no es
molt original, està tractat d' un modo que ofereix
certa novetat.

Alguns personatges estàn retratats de mà mes¬
tre, particularment els del empresari i '1 del home
de les forces, que foren ben desempenyats per els
respectius actors que 'Is interpretaren.

L' escena entre el pallasso i Octavi, que es la
capdal de 1' obra, està bé; però en el nostre con¬
cepte no està prou desenrotllada, li falta valen¬
tia. El desenllàs es sobri i emocionant i hauria
produit major efecte a estar més ben presentat.

El desempenyo fou bastant acertat. El senyorBoquet va demostrar coneixer el personatge ifou aplaudit. La senyoreta Duràn, com en totes
les obres en que pren part, es mostrà sentimental.

i els demés se portaren com a bons, per més que
devem fer constar que el que desempenyaba el
paper d' Octavi, amb la seva fredor i falta d' en-
tussiasrae, va donar poc relleu a les escenes en
que pren part, car semblava que treballava de
mala gana.

Com ja hem fet constar. Joguines de fira va agra¬
dar molt i al final el públic va demanar al autor,
qui no 's va presentar al palco escènic.

Nosaltres felicitem coralment a en Miquel Gras
per aquest nou grà de sorra que ha portat al tea¬
tre català i li desitgem nous triomfs.

josep VIDAL i BERTRAN.

AUDITORIUM
«Comedia extraordinaria dei home

que ha perdut ei temps», d' en A. Gual.
L' Auditorium, que per manca d' espai no n'hem

parlat en aquesta secció, fou inaugurat el primer
jorn del present mes de Febrer. Data memorable
per el català, son teatre i el fundador d' aquell
casal, el llorejat autor dramàtic, ferm abrigall de
les altes empreses, en Adrià Gual.

No es possible descriurer la grandesa de la
seva obra, sens comentaria amb esclats de joia,
que es llensen al admirar 1'aital amor d'un ho¬
me, vers els assumptes de son país, el gran amor
pur i excent d' interés, que tots els catalans hau¬
ríem d'imitar per la prosperitat de Catalunya.
Per 1' espai i per la manca de mai prou belles pa¬
raules per lloar 1' obra que cap de nostres lectors
deu ignorar, notractém llargament d' un assump¬te tan sublim i d' interés, però desde aquestes co¬
lumnes, augurem, a nostres lectors, parlar i de
tenir-los al corrent de tot quan a 1' Auditorium es
refereixi.

«La Comedia extraordinaria del home que ha
perdut el temps» es un llorer a afegir a la corona
del gran mestre literari, en Adrià Gual. L'assump-te no pot esser proposat, a cap altre dramaturg
que no tingui el cor gran i ple d' aire pur de vida,
com el de son autor, i amb la sabia manera de
desenrotllar-lo, dona una vegada més, un testimo¬
ni que parli amb justicia, del incansable lluita¬
dor de nostra dramaturgia.

El públic, pot-ser enlluernat per la grandesa
dels ideals en quant al nostre teatre, aplaudí al
fundador de 1' Auditorium, totes les vegades queel feu sortir al paie escènic, sens haver apreciat
tot el valor de 1' obra literaria que aquest li ha¬
via presentat. No un aplauso, sino cent al funda¬
dor de 1' Auditorium i al autor de la «Comedia ex¬
traordinaria».

Breus paraules de condol
sobre la mort de V' Iscle Soler
!Mort, aquell gran actor català que sapigué re¬

vestir-se en escena de tota mona de càracters que
li descrigueren els autors i encara melloran-los?
No! Això mai! L'Iscle Soler Jno morirà mai! A-
quell cos que nosaltres admiràvem, quant sortia
a 1' escena, doblegant-se, accionant, gesticulant,recitant... Aquell cos, sí, oi mort, i descansa en
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la pau del que complí. Aquell cos no '1 veuiém
ja més. Pro 1' ànima esplendenta, plena de can¬
dor i amorosida tota vers Catalunya, no morirà
ni pot morir mentres existeixi un català barrejat
amb el tumult gegantí de 1' humanitat. Sempic
viurà ple degrada, amb el testimoni de un per-
sonatje de qualsevol comèdia, quin desempenyo
fou a n'ell encarregat. I al llegir els paragrafs,
a quins ells, no recitava, sino donava vida, sem¬
pre resorgirà en nostra pensa, la figura marcial
del gran mestre del teatre.

Es mort el cos que accionava, empi ó no cau-
ràn mai en la tomba del oblit ses accions. No hi
cauràn mai els gestes, els recitats, els accents tot
i essent mort el cos que els llensava a la llum.

Plorem catalans. Plorem una llàgrima de con¬
dol sobre la seva tomba. Desconsolem-nos d' ha¬
ver perdut tan preuada joia, que sens dupte, pre¬
ga a Deu, desde sa gloria, perque resorgeixm al¬
tres actors que realitzin la tasca amb que ell els
hi donà exemple, i després girem la atenció a
nostre teatre i somriurem d' agraïment a n' al
que 1' alsà a alcurnia desmesurada.

M..vnel1c.

FESTA INTIMA
El dia 28 del prop passat Janer tingué lloc en

el Sport, abans Berlín Bar de Barcelona un apat
que els amics i admiradors de nostre director, en
■Miquel Gras Vila li donaren en celebració del
èxit obtingut amb motiu de la estrena del seu
drama Jogiàws de fira..

Al acte que 's vegé molt coucorregut, hi regnà
la més franca alegria; fou una prova de les mol¬
tes simpaties amb que compta nostre director.

A 1' hora dels brindis feren ús de la paraula
entre altres en Santiago Boy, en Libori, en Magí
Murià, en Fra Frei, en Mazarico i en F. Pons.

Tots tingueren per a 1' homenatjat frases de
simpatia i encoratjament ben merescudes puix
en la dita obra donà probes d' esser un perfecte
coneixedor del art teatral.

El senyor Boy li digué que esperém noves o-
bres per a admirar-les, doncs qui demostra en
sos començos tant d' acert ha de donar dies de
glorta a la escena catalana.

Nostre director, en breus paraules agraí les
mostres d' efecte i simpatia de que fou obgecte,
de les que no era, segons ell, mereixedor

Una nota que contribuí a fer més simpètica la
festa, fou la que donaren els concurrents, enviant
a la esposa del senyor Gras, una hermosa toia de
fiors, artísticament desellada per cintes catalanes.

Fou una festa íntima altament alegre i que
deixà grat recort als concurrents.

Festí vol.

¿Dius que molt te mortifica
que tothom parli de tu?...
Si no fossis tan bonica
no 'n parlaria ningú.

bamón SURIÑACH BAELL.

CIENTÍFIQUES

DEBILITATS HUMANES
m

Molts se creuen que les necessitats dels homes
fan la seva desgracia, ; això es un erro que pro
curaré explicar-lo.

En primer lloc, hem de convenir en que la nos¬
tra organització te vida propia, mentres no li falti
la renovació constant de les seves molécules, i això
implica la necessitat d' atendrér tots els medis
que puguin convenir li; i en segon lloc hem de con¬
venir també en que 1' estat de nostre civilització
ens fiorta una altre constant renovació de gustos
que encara que supérfiuos no tenim més remei
que satisfer lots els que podem, ja que els que
voldríem foren infinits.

Aquesta estractada exposició de necessitats,
pot donar una petita idea de la causa de nostra
infelicitat, ja que resulta doncs que 's considera
tot treball com una carga, mirat baix el punt de
vista de una obligació natural per un costat i de
una exigencia social per 1' altre.

Però no debem oblidar que tot acte voluntari
o involuntari surt de nostres sentiments i per lo
tan val la pena de gobernar-los, ja que aquests
son la forsa motriu que ha de fer la tasca de tota
la nostra vida.

Convé doncs tenir ben despertes totes nostres
facultats per no deixar-se sorpendrer per falses
apreciacions, ja que una de les debilitats que
més ens perjudiquen, es crenrer moltes de les co¬
ses que 'ns diuen, sense reflexionar de la manera
que son.

Jo entenc que tot estat de resignació, sempre
es humil'liant per 1' home que viu amb plenes fa¬
cultats per a dominar totes les circunstancies.
Deu acceptar ies doncs com a seves i treuren el
millor partit possible en beneflci de la seva exis¬
tencia.

' Si volem considerar 1' home com un esclau
dels seus deures, el reduím a la més absoluta es-
clavitut, perque desde el moment que sab que té
deutes pera cumplir, ja se nega ell meteix el
goig sincer que trobaria en la generositat dels
seus actes, sometent-los al rigurós fallo de hi fet
lo que dcxia.

Tot acte anomenat de sacrifici, ha de esser con¬
siderat de poc valor i mirat sempre com a sospi¬
tós, perque demortra esser fill d' una voluntat
forçada, incomparable sempre amb la espontània
abnegació que tots devem tenir.

Lo meteix podriem dir d' aquell que sofreix
amb paciencia tot allò que '1 mortifica, en lloc de
sostenir sempre 1' estat conscient de la seva ma¬
nera d' esser per a saber-se fer càrrec de tot.

Observeu que la significació que 's dóna a
moltes paraules, serveix tan sols per a formar-nos
ideies falses sobre les nostres necessitats i equivo¬
cats conceptes de la vida. Per això es molt comú
creure amb la satisfacció que dóna el poder gas¬
tar diners per a satisfer tots els nostres gustos, i
d' aquí vé la costúm de xifrar tota la benaurança
en les riqueses. Pero jo trobo que la verdadera fe¬
licitat del home, que pot arrivai' a saturar-se d'un
estat més o menys permanent de raó, està en l'ale¬
gria que li dóna 1' activitat del seu treball, que es
font de totes les il·lusions i aliment de totes les es-
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jierançes a la vegada que hi troba la suprema
tranquilitat de la seva iinima.

5Iai rés del món pot douar-nos un goig tan
verdader ni una satisfacció tan pura, com la que
produeix tot exercici que fem amb intenció d' a
tendrer nostres necessitats. Aquest ha d' esser
doncs 1' obgecte de la nostra vida, i aquest ha
d' esser 1' sport que enlairarà nostre estat moral
per sobre de totes les miseries humanes.

MODOLELL.

'É^'UL···
Carnicera dels ulls negres
que me 'n tens el cor robat,
¿quan me faràs bona cara?
¿quan amiga 't mostraràs?
¿Per que quan a tú m' acosto
fas de desaire el posat
i no escoltes les paraules
que conço! poden donar'm?
No siguis, per üeu ingrata;
no vulguis martiriíza'm,
sens ton amor no puc viure
fiuix m* atra-us com a un imàn:
Ho juren llavis febrosos,
ho diuen ulls llagrimats,
ho confirma 1' intelecte
i ho sosté mou cor amant.
I després de confesar-te
mon carinyo, ¿qué faràs?
¿no 'm contestaràs encare?
¿voldràs ma vida amargar?
¡Ai! carnicera d' ulls negres
que lo cor me 'n has robat;
digas prompte que m' estimes
0 donem el desengany.

F. DE p. COSTA.

No recordem haver-ne presenciat en nostra
vila unes de semblants.
L' animació era altament extraordinaria. A

primeres hores del dia, que Ja 's preveia havia
d' esser expléndit, comensaven a visitar-nos la
gent dels pobles veïns més llunyants.

Hauria sigut curiós poder mirar a vista d' au-
celi, les negres carreres de gent que com formi¬
gues, anaven entrant per tots els camins comuni¬
catius ales poblacions veïnes.

Els carrers prompte es vegeren invadi'ts de fo¬
rasters que movent xerinola escampaven rialla¬
des arreu; quiscun entre dents formulava una
maledicció al passar per el carrer Alfons al veure
que les seves sabates s' havien d' introduir per la
compacta engravada, però qui amb xistos o amb
alguna joguina de baratura inversemblable ii
feia esfumar sa passatgera boira.

El mercat de tocinos presentava un aspecte
imponent.

Per la tarde, després de haver dinat, qui als
hostals 0 fondes, qui al aire lliure, oferint un as¬
pecte típic, els visitants, cansats ja de passeijar-
se i de rondar per els carrers, s' encauen qui als
cines, qui al miting, qui a n' el café o qui al ball.

Tots aquests llocs es vegeren atestats i inva-
dits pel públic.

Fou un dia de veritable alegria. No hi manca¬
va rés. Es a dir si; els gegants. ¿Per qué es privà

de exhibir uua cosa en els forasters que 'ns hau¬
ria posat a un nivell de ciutat?

Chi lo sa...

X.'

AGRICOLES

ExGel'lendes de la vida agrieola
Ha dit un eminent agronom: <1* agricultura es

una verdadera industria»; una cosa la distingeix
no obstant de totes les altres: ella sola es capaç
de f.abriear la materia organitzada; dins son esser
P humanitat cerca els elements necessaris al sos¬
teniment de la seva vida al ensemps que de sa ri-
que-a.

Podem doncs afirmar sens temensa que la ri¬
quesa d' un pais pot medir-se per la prosperitat
de r agricultura. Té una relació íntima amb el
benestar dels pobles i amb la riquesa nacional.

La verdadera riquesa d' un poble es 1' hisen¬
da. Jamai els valors mobiliaris donarán tanta se¬

guretat com la propietat l ural.
La terra que cultivem, 1' hi.senda qu' explo¬

tem, lo casal qu' ens abriga son obgectes d' un
valor real, materies productives; tenen dones un
valor intrínsec i substancial.

L' or. la plata i el paper son per a si sols estè¬
rils i improductius. La riquesa mobiliària té sol-
sament un valor intrínsec convencional.

La riquesa retal ve de la terra; lo demés es la
seva representació. De tots els oficis 1' agricultu-
i-a es el més útil; ella proporciona al home els
aliments necessaris: la llet que 1' alimenta, el p*
i la carn, indispensables per a el seo. sosteniment
i desenrotllo.

L' agricultura conserva el vigor físic. La so-
biietat, el treball, P aire pur del blau firmament
donen al pagès un temperament vigorós i tort que
la medicina més perfeccionada jamai li donarán.
Una sang pura i generosa circula dins sas venes.

¡Qué es hermós contemplar sota la seva cabellera
blanca al pagès doblegat per els anys i el feixuc
treball; se desconjunten sos membres cansats,
s' arruga i s' esmortueix sa cara açotada per el
venti perel sol! ¿I això, que importa? Ell ha sa-
pigut guardar el secret de viure molts anys.

Sobre '1 seu front resalta la tranquilitat; al
mirar-lo sembla qu' un se troba a la font de la
vjdajunt amb el dipositari de la salut pública.

Sens ell. ni pà ni ví.
¿Haveu pensat mai en lo que representen a •

quest bocí de pà i aquest got de ví qu' es troben
sobre vostra taula? Els suors i fins la sang de nos¬
tres pagesos.

Compareu lo ciutadà amb el pagès. Aquell
viu tancat dins un escriptori o un taller, el còs
cansat, el front carregat d' arruges prematures.
vSembla que la planta humana no ha pogut desa-
rrollar-se completament. L' aire infestat de micro¬
bis i de miasmes pestilents, el treball insà, 1' ha¬
bitació humida i fosca son una de les causes direc¬
tes de la degeneració de nostra raça.

Fins en les ciutats més adelantados en higie¬
ne, abunden els agents destructors de 1' orga¬
nisme.

Al camp, en raig de la vida rural trovarem el
benestar, la salut i la for'aleça corporal.

Un amaxt db la terka.
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VetJL» do
Un xic tebrós, amb engania
marejat pró de valent,
aixís he esperat !a fira,
com vos dic, molt malament.
Ma salut, ben delicada,
ha esperat la distracció
i '1 moment que aquests dies
sol portà amb públic ressò
creient trobar bon alivio
a malalties tant breus
per medi de la g·atzara
de cantaries i de veus.

I aixins que les campanades,
festa gran, m' han anunciat
he sortit cofoi de casa
trobantme un poc marejat.
Parades, quincalleríes,
turronaires, cordoners,
bestiar, cants, murgues, xerraires
fent discursos pels carrers.
Aquí un que ven romansos
allà un que ven llibres vells,
aquest pintes, aquell dolços
i el de més enllà martells.
—Agulles de fantasia!
—Mocadors explendis, fil,
a preus que son baratissims
avui ja n" he vengut mil!
—Polvos per a matar rates!
—Reclams per tot cassadô...
— Carat quina trepitjada!
trepitja a terra.

-Qui? jo?
sou vos que os poseu a sota.-
—M' lia ensopegat 1' uU de poll.
—L' ull de poll! Això volia
—Eh! indecent.

— Ui, ui! Tafoll.
com que venc uns catoplasmes
que, com cap altre, van bé
tingui compri! li aconsello.
—Que pocavergonya té!..,
—Te n' ets la noia "més maca
que va pel carrer d' Alfons.—
Una vella:-I are, jove!
—No, vos! Quines pretensions!
—Pum! un tiro! Reina Santa!
— Que ha estat aquest patópd/i!
—Es allò que els fins ne diuen
que estan tirant al pichôn\
—Mec, mec!

—Una bicicleta
tireuse enrera.

—No puc!
—Mec; puf!

—Ai! ai! la meva parada
que me 1' arrastra aquest ruc...
—Adeu, Rosa. Que no 't fires?
—T' esperaba a n' a tu Antoni;
Un que escolta:—«La primera
nit dolça del Matrimoni!»
Un xerraire: - Ei acosteuse
poble d' instints enlairats,
que per fins humanitaris
vull que feuse probfi els pegats
que os porto jo, que el meu avi
ha estat el sabi francés
que va descobrir, sa forsa
sobre el mal d' ulls; el preu es
poseuse a riure, deu cèntims
el centenar de parells...
—Plats, cassoles, regadores.
—Pintes fortes pels cabells.
Amoïnat d' aital desori
marejat encara més,
decideixo, ja, firarme,
i treintme uns quants diners
ra' en compro un bitllet d" anada

i tornada, per anà
a passar tranquil la tarda
passejant per Cornellà

Libobi.

J^oves i comeniaris
Copiem de La Tribuna de Barcelona:
«Margarita XIrgu.—El dia 9 del próximo mes

de Mayo debutará en el teatro de la Princesa de
Madrid la ilustre trágica catalana Margarita
Xirgu.

«Dará una idea al lector de la espectación
enorme que en la Corte reina para ver a nuestra
gentil paisana el hecho de que apenas se ha sabi¬
do en Madrid la citada noticia, han sido a cente¬
nares las personas que han acudido a la conta¬
duría del teatro de la Princesa en demanda de
localidades para el abono. Y esto tres meses an¬
tes del debut!»

Creiem que fora molt convenient per a la em¬
presa engrandir el teatre, puix si tres mesos a-
bans del debut hi han empentes, que passarà el
dia de la inauguració?

Segurament que hi haurim trets.

Per excés d' original no insertem la lletra i
música de la bonica cançó L' Hostal de la Peira, la
qual deixarem per a el número vinent.

Per el mateix motiu deixem de publicar la re-

senya del miting que tingué lloc al «Centre Cata¬
lanista» el dia 2 de Febrer, que fou molt conco¬
rregut i tots els oradors escoltaren forts aplaudi¬
ments.

El dissapte dia *7 del corrent, tingué lloc a la
Casa Comunal una conferencia a càrrec del nos¬
tre estimat amic el doctor Josep Mestre, diser-
tant sobre els beneficiosos resultats que han d' ob¬
tenir els pobles amb la creació de Caixes per a la
invalidés i vellesa.

El conferenciant amb brillants paragrafs posà
de relleu les moltes ventatges que reporta als o-
brers la creació de Caixes d' estalvis, essent la
principal la d' assegurar la vellesa dels asociats.
El senyor Mestre fou calurosament aplaudit per a
el nombrós públic que anà a escoltar la confe¬
rencia.

Un moment abans de finir el senyor Mestre la
. seva peroració anaren a ocupar un lloc a la tau¬

la presidencial els senyors Jansana i Rodón.
El senyor Rodón amb aquella eloqüència que

tan admirem a n' aquesta casa, feu un descàrreg
per haver anat a ocupar el lloc que tenien reser¬
vat a la presidencia quan la conferencia tocava
al seu fí, i acte seguit cedí la paraula al diputat
senyor Jansana, que posà de manifest una vega¬
da més les convenjencies de les caixes d' estalvis.

Els senyors Rodón i Jansana escoltaren forts
aplaudiments.

A les moltes felicitacions que va rebrer el se¬
nyor Mestre hi afegim la nostra.

J. T. R. Kassi el favor de donarse a coneixe. —
Torné. Aniíú.—Salvador Borrut i Soler. En cartera.
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