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No 's tomen els originals.
Dels trevalls ne son responsables lltt s

autors.

Festa es indubtable que té sòrt, doncs el pú¬
blic va responent, cada dia més, a nostres pobres
esforços. Festa està de sòrt, ademés, perque ha
fet descobriments de un valor literari importants.

Primer an en Fra Frei que a precs de nostre
director, feu un treball com a proba, i nostros lec¬
tors ja liain tingut ocasió d' anar apreciant les
dots que adornen al novell escriptor.

Després an en Magí Murià que conreuava la
literatura única i esclusivament per ell, per son
esbarjo.

La noveleta «Actea» per
nosaltres publicada, origi¬
nal de 'n Fra Frei, dona mo¬
tiu a que en Muriii fés una
parodia, pel sol gust de fer¬
ia, mai amb la ideia de que
vegés la llum pública. Dita
parodia arriva a mans de
nostre director, per çasuali-
tat, i volguent esbrinar qui
era son autor (doncs el ma¬
nuscrit no portava fli'mu),
se topà amb que aquest no
estava disposat a que rés
seu fos estampat, tal vega¬
da per por a la crítica, pot¬
ser per un excés de modes¬
tia.

Romput el glaç, hem anat
.logrant que 'ns anés fent en¬
trega de original per a nos¬
tre publicació i hem conse-
guit més, doncs ens ha dei¬
xat llegir una pila de no-
veletes curtes, contes, pensaments que té escrits
i qui sab si nosaltres serem els que conseguirem
convéncel de la conveniencia de esser estampats
en un llibre que segurament tindria molta accep¬
tació.

Els nostres lectors amb lo poc que d' en Murià
coneixen poden ja haver observat la qualitat més
apreciable en literatura, la soltura, doncs cap

Magí Murià

dels seus escrits es forçat, tots respiren una espon-
tanietat que encisa.

Té una galanura d' estil envejable i en molts
paragrafs s' hi troba filosofia, s' hi veu un esperit
observador que procura treure a la superficie les
coses belles, per a esplai dels que ho llegeixin.

En ell no's veu amanerament, doncs toca els
asumptes ambjustesa, ben diferents els uns dels
altres quan 1' ambient es distint.

Ens ha donat mostra d' esser humorista, filosop
i fins romàntic, pero no es Ic seu romanticisme

carrincló,'sinó espresió pura
dels sentiments del cor hu¬
mà en son més elevat grau.

Nosaltres podem fer a-
questes afirmacions per lo
meteix que com hem dit a-
bans hem tingut ocasió de
llegir una munió de coses
inèdites que 'us han entu¬
siasmat, tan es aixis que
quan ens permetem moles¬
tar-lo per a pregar-li que'ns
dongui original, sempre re¬
cordant lo llegit, li dema¬
nem un treball i un altre i
un altre que 'ns deixaren
grata impresió i al arribar
1' hora de compaginar lo
número, encare ens trobem
que no hem escullit, doncs
lo nostre desig fora donar-
los a coneixer tots de cop,
perque el públic pogués dir
en definitiva que Festa

amb en Murià ha fet una troballa de valúa.
Si no el sapiguessim tan ferm entusiasta dé la

literatura de nostre pàtria, nosaltres des de a-
questes col'lumnes 1' encoratjaríem, però creiem
que no cal, doncs no necessita estímul F home que
com ell ha escrit sempre per gust i amb la dèria
que los seus treballs havien de restar sempre in-
coneguts, havien d' esser sempre inèdits.



Eé, Esperansa i Caritat
Pot-ser soc un dels pocs barcelonins que sento

certs atractius pels jardins del Parc; tinc un tem¬
perament que m' atrau instintivament la desgra¬
cia, sigui quina sigui, la forma en que se mani¬
festi, i amb ells, la gent de nostra Ciutat, hi mos¬
tra una malquerencia tan marcada, que fins fa
possible un lloc d' esbarjo brut, deixat, amb ca¬
mins polsosos i bancs despintats. De visitants, qui
en treq els forasters dels encontorns atrets per
son passat, alguna qu' altre parella amorosa que
busca la solitut, i algun esgarriat com jo, no n' hi
veieu mai d' altres.

Les coses d' aquest món totes van a tongades,
i a mi, no fa molt temps, m' agafà la dèria; era
un acostumat concurrent a n' aquells jardins.

Cada festa al matí, ja se sabia, al sortir de
missa mos passos s' encaminaven al Parc.

Rutinariament un s' abandona... trip, trap...
trip, trap... son moments del' existencia que nies
pensa ni res fa pensar, te gires al sentir una bot
zina d' automóvil que saps no 't pot sorpendre,
torces el camí, per un sot que ni les soles t' arri-
varia a mullar, camines i vius, lo demés, ¿qué?...
mes una visió punyenta m' abstreia cada diumen¬
ge d' aquest estat, passava, i deixava en mi un
estol de trista amargor.

Al embocar 1' avinguda que dóna al pont de
la Marítima, se creuaven amb mi dos jovenete si
fa 0 no fa de la meteixa edat, 1' un, sobre uns vint
anys, blanc, ros, fornit, d' aire un xic més modest
que son company que duia del braç, el cual ana¬
va lleugerement encarcarat i amb ulleres negres.

Aquest xicot, que jo sabia ser ceguet de nai-
xensa, tenia un tipo de distinció que cautivava,
son posat, atreia amb persistencia 1' atenció dels
vianants.

Al veurel venir fixava en ell ma mirada.
Fesomia varonívola i front alt, rostre ovalat i

seriós, servien de marc a les ulleres negres que
duia, que com dos punts silenciosos, me sembla¬
ven separar un món d' un altre món.

Un cop havia passat, ma imaginació se des¬
bordava, i ficant-se dintre el cor del jove cec
m' extremia d' emoció al pensar 1' esforç d' a-
quella naturalesa per amotllar-se i entendre lo
incomprensible. ¡Quin vocabulari més enigmatic
per ell el nostre, fet per a donar noms a lo creat,
impossible per a representar lo que es nomena!...
¡Déu meu! ¿qué déu esser per ell el cel, les estre¬
lles, la llum, els colors, la prespectiva, els con¬
torns, r art, la bellesa, la nit, el dia?... que deuen
esser sino paraules buides, paraules desproveïdes
totes elles de valor positiu... mes dins de son cap,
n' hi ha d' haver un altre de món, un món propi,
únic i personal, nascut i viscut per sí, que el sent
i 1' accepta, que es ben seu ja que n' es creador.

Un jorn, per casualitat, vareig anar-hi més d'
hora que de costum, i els dos jovenets sentats a un
banc dels dobles, sostenien animada conversa.

Encuriosit vareig acostar mi i amb molta cau¬
tela prenguí seient a 1' altra cara del banc.

—... es clar que 'm contraria, però jo 1' adoro
i ella també m' estima i tinc fé i voluntat per a
vencer-ho tot.

—Ditxós tu que tens fé i esperansa, jo, en can¬
vi, en qüestions d' amor, sols me refio de la ca¬
ritat.
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—¿Que vols dir amb aixó?
—¿Que Tui dir? va repetir amb melangia. Mi-

ra... a casa vé una senyoreta filla d' una ami¬
ga molt amiga de la mamà, es una coneixensa de
temps; 1' Angelina, que aixís s' anomena aquesta
noia, ja de petita sempre m' ha demostrat simpa¬
tia, encara no venia a casa, ja la tenia al costat
contant-me coses, fent-me jugar, en una paraula,
bona com una germana... els anys han passat, jo
m' he fet gran, ella es una poncella a punt d' es¬
clatà... ja no ens diem de tu i no se perque, i si
bé no ens veiem amb tanta freqüència, no per
això havem perdut la franquesa.
Avui fa setze dies, va esser el sant de la ma¬

mà i entre bullicis i alegria, parents i amics, va
sortir la conversa d' un jove que la vol a 1' Ange¬
lina... natural, com que es tan maca.

Després van invitarmeíper a que toqués el pia¬
no, per cert que vareig tocar aquell nocturn de
Chopin que 'm va sortir admirable.

Al felicitar-me 1' Angelina vareig sentir ga¬
nes de plorar... i movent pausadament el capi
veu emocionada, afegí... la dóna que hagi de esser
meva jamai podré esculliría... serà per convenien¬
cia o caritat... porto 1' estigma de la desgracia...

Ambdós restaren callats, als pocs instants sonà
la primera campanada de les dotze al rellotge de
la Catedral.

—¿Anem-sen?, anem. 11' un del braç del'altre
emprengueren el camí de retorn.

•AXTONi BONNIN MARTL

LES CREES DE TERME

Me plauen les creus de terme
sota la lluna, de nit.
amb els seus brasses de pedra
senyalant a 1' infinit.

Demunt de sécals immensos,
hi ha 1' agulla de granit
aixecant se en 1' espai tèrbol
com un arbrissó esquifit.

Mes si als séus peus hi descansa
0.hi prega un home arraulit,
llavors la creu s' ageganta,
i 1' home es petit, petit.

E. FOLCH i CAPDEVILA,

PRESENT D' AMOR
Colombina, jurà fidelitat a Pierrot sense saber

1' alcanç del seu jurament, sense capir que llurs
vides des de allavores quedaven unides per a
sempre.

Colombina, nena encare, se someté al jou del
amor, sense estimar, sols per a correspondrer als
desvetllaments de Pierrot i per que ses paraules
dites amb tó melangiós sonaven en ses púdiques
orelles, com a cant d' àngels. Ademés les compa¬
racions que li feia la envanien, com a totes les
dònes les envaneix, sentir-se comparar a lo més
bell de cels i terres.

— 102 —



FESTA

Pierrot estimava amb tot l'esclat d'un cor

jove, boijament, arrebaiadament i en ses paraules
d' amor hi posava una tendresa esquisida que de
la seva ànima brollava. Hauria volgut que sa
veu sonés a les orelles de la estimada, com a mur¬
muri de la selva que '1 ventijol agita; que ses pe¬
tons tinguessin la dolçor de la mel per a que ella
s' enlleminís i cerqués sempre los seus llavis. Hau¬
ria vulgut tenir tresors inmensos per a posar-los
als peus de sa estimada i àdhuc ambicionava es-
ser 1' amo del món per a que tot rendís vasallatge
a son amor. Mes ¡ai! que res d' això podia oferir-
li. Sols tenia per ella un tresor de joventut i de ca-
rinyo. tan gran que fins li semblava no cabia en

son pit.
Arlequí, enamorat a sa manera de Colombina,

veient-la tan bella, comensà 1' assetge de son cor
hàbilment, atacant-la pels punts Hacs i comensà a
fer-li veure que Pierrot no podia mai donar-li lo
que ella 's mereixia. Riqueses, luxe, joies, li pro¬
metia i ella s' ho creia cegament, per més que
quan a soles se trobava, reflexionant les tempta¬
dores promeses d' Arlequí, sentia que una veu,
des de lo pregon de son cor, li deia que feia mal
fet, que Pierrot no mereixia esser enganyat, puix
era bó per ella com ho era per tot-hom.

Pierrot obserbava un cert desviament des de
quelquns dies, mes rebutjava tota ideia nefasta,
creient que eren los gelós que li feien veure vi¬
sions. Instivament desconfiava i al aguait estava
sempre, però mai havia pogut observar res peca¬
minós en Colombina, doncs 1' astut Arlequí pro¬
curava minar lo cor d' aquesta sense deixar ras¬
tre de ses maquinacions.

Les cançons de Pierrot eren més tristes cada
dia i ell les cantava plorant, no amb els ulls, amb
el cor, i eren sempre més tristes, perque de la boca
de Cc-lombina no 'n sortia ni una sola paraula de
couçol; ni una sola paraula pujava als llavis do
la estimada, per més que '1 míser la esperava, la
esperava com anhela '1 nàufrec ovirar la ansiada
terra.

Colombina no parava esment en la tristesa del
seu amador, abstreta per els somnis de faust i de
gloria que vesllumaba des de que Arlequí co¬
mençà a insinuar se.

Per astuts que siguin els que furtivament en¬
tren en vedat agé, sempre deixen rastre de ses
petjades i tard o d' hora es descovert son delicte.

Això li passà a Arlequí, i un dia en que Co¬
lombina més confiada escoltava les insidioses pa¬
raules d' aquell, no s' adonà que Pierrot per en¬
tre '1 fullam d' un roser vigilava els gestes promp¬
te a saltar sobre i lladre que li robava son preuat
tresor.

Poc després, Pierrot se feu 1' encontradís i al
veure que sa estimada portava un manyoc de
roses vermelles al pit:

—Donàmeles,—li digué.
—Per qué les vols?
—Per comparà, al besaries, la diferencia que

hi ha entre llur flaire i la dels teus llavis. Ja veus

si es poc. Ja veus si puc donar-lis un destí més
afalagador. Després les vull, per a guardar-Ies,
demunt del meu cor, que marcides i seques, han
d' esser un simbol sagrat per a mi.

—No, no te les dono, perque lo que dius son
tonteries,—i al dir això baixà els ulls, creient
amagar la rojor que a les galtes li pujava, tal ve¬
gada perque la conciencia li acusava quelcom.

al ensemps que recordava que feia poc Arlequí
les hi havia demanades per un fi semblant.

—Donémeles,—insistí Pierrot.
—Que no,—replicà Colombina, com prenent

una resolució.
En aquell moment aparegué Arlequí.
Pierrot de esblaimat que estava se tornà livid.
—Que, ensegeu un pas de comedia?—digué.
—No,—replicà aquell,—es que Colombina no

vol satisfer un desig meu.
—Digues que es un caprici, i res més.
—Doncs bé, desig o caprici, per qué no '1 satis¬

fàs? Per qué no 'm dones les roses?
—Perque... perque...
—T' ho diré, — intervingué Arlequí, desca¬

rant-se.—Es que jo les hi demanat abans.
—I que ets tu per a interposar-se en mon camí?

Qui ets per a disputarme lo que es meu i ben
-meu? Qui ets? digues? Vols tenir una proba pale¬
sa de que Colombina es meva?

—Pierrot, no vulguis usar de la violencia i
deixa en llibertat de fer a Colombina lo que '1 seu
cor li dicti.

— Colombina,—respongué aquell,—jo no haig
de fer variar ton pensament, jo no m' oposo a que
fassis res per força, dóna aquestes flors a qui bé 't
sembli.

—Es que, jo... no se quefer... i me les quedo.
I evitant més esplicacions fugi d'aquell lloc, lleu¬
gera com un aucell.

Pierrot restà aclaparat, absort com si la volta
celest s' hagués desplomat sobre seu.

Quan temps estigué en aquell lloc? No podia
dir-ho, sols s' adonà que era negra nit al desper¬
tar d' aquell amodorrament.

Pleret, pleret, s' encaminà cap a sa casa i al
tombaria cantonada, s' adonà que una mà allar¬
gava quelcom a un home que estava devant de la
reixa.

Com tigre ferit, se plantà al costat del bulto
que a la claror de la lluna li va semblar coneixer,
i no s' enganyà, doncs Arlequí ostentava en sa
mà, com a trofeu, lo ram de roses que a la tarde
portava Colombina al pit.

S' abraonà sobre son rival amb 1' intent d' a-
rrebatar-li les flors i 's trabà una lluita frenética,
desesperada.

Colombina al donar-se compte de lo que suc¬
ceïa sentí una esgarrifança que li sacudí tot lo
seu cós i inconscientment, patí perque vegé o
cregué veure en perill la vida de Pierrot. Ja no 's
recordà més de 'Is somnis de grandesa que li ha¬
via fet entreveurer Arlequí. Ja lo cor s' havia so¬
breposat al cap.

Resà fervorosament perque en la lluita sortís
victoriós lo seu estimat, sense apartà 'Is ulls dels
dos homes que a la claror de la lluna tenien quel¬
com de sinistre.

La lluita 's perllongava. Cap dels dos resulta¬
va vençut i Colombina la presenciava com petri¬
ficada amb la meteixa angoixa que si caminés
per la vorada d' un cingle en el que d' un mo¬
ment al altre forçosament havia d' estimbar-se.

Sos llavis automàticament recitaven pregaries.
Els dos combatents se deixaren anar.

Arlequí ostentava el ramell a la boca, on se
1' havia posat per a tenir més llibertat als braços.

Comensà la lluita més feréstega, doncs 1' un i
1' altre botaven buscant lloc per ferir.

De sobte, la lluna se reflectí en la mà dreta de
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Arlequí i un obgecte brillà com si fos de plata.
Un crit esgarrifós de Colombina al veure 1' ar¬

ma, coincidí amb un salt d' Arlequí contra '1 seu
rival.

Saltà aquell enrera i 's trobà la mà mullada.
Al adonar-sen emprengué vertiginosa carrera.

Pierrot havia caigut flectant els genolls en te¬
rra i en sa boca s' hi veia una munió de flors.

—¡Oh Deu! mercès, has escoltat mos prees. Pie¬
rrot, aquestes flors son per a tu, que '1 meu cor
m' ha dit que es a tu sols que' estimo. Vina, vina
a mos braços.

Pierrot restà mut, tambalejant-se i les flors
caigueren de sa boca, però tenia els llavis més
rojos que abans.

Una ideia tétrica passà per la imaginació de
Colombina i retirant-se de la reixa als pocs mo¬
ments aparegué al costat del ferit.

—Pierrot, ànima meva, vida meva, t' estimo...
no contestes?

—Si... Colom... bina...—digué aquest amb veu
feble.-Les flors son meves, que per mi les havies
cullit. Jo 't faig are ofrena d' aquestes altres, cu-
llides al meu cor i que brollen per a tu dels meus
llavis.

Una nova glopada de sang surti per sa boca,
i espirà.

FRANCISCO FREIXAS.

Sa trepitjadora
Trepitjadora vas ser del pare
per la cullita de T any passat:
la brema aquella qui sab on para;
mes a tu. Rosa, te veig encare
salta que salta sobre el reixat.

La portadora de malvasia,
la restellada de macabeus
sols de passar-hi tota 's fonia;
i tu 'm miraves, i jo 'm dalia
de no trobarme sota tos peus.

Que al cor m' entraves, penjant la trena,
fresca de llabis, 1' ull esqueixat,
mal recuberta de pits i esquena,
roja de brasses, alta i morena
com nostre Verge de Montserrat.

Per ço quan miro tanta cepada
que ja rosseja sense cap dany;
i diu lo pare, ma ben aimada,
«si '1 vent no 'ns porta la pedregada
mai cap cullita com la d' enguany.»

Jo, recordant-me de ta hermosura
que tot m' omplia de grat plaer,
dic a la vinya que ja madura:
^lai en la terra, per ma ventura,
com la cullita del any derrerl

ANGEL GUIMERÀ.

Sor*
La capella del convent estava desconeguda;

radiant de llum, ricament encatifada, curullada
de flors qu' embaumaven 1' aire; tota una alenada
de primavera, d' alegria i un si es no es de frivo¬
litat mundana 1' havien invadida.

Un casament aristrocràtic acabava de cele-
brars-hi, la multitut elegant que 1' omplia anava
desfilant.
L' olor del encens, el perfum de les flors i les

últimes notes de 1' orga que encare flotaven en
1' atmósfera, confonguent-se amb el flaire de les
essencies que hi deixaren les belles dames perfu¬
mades, quelcom de sagrat i de profà qu' es ba¬
rrejava, li donaven un ambent extrany, inusitat,
a la modesta capella, d' ordinari tan severa i re-
cullida.

Les monges en silenciosa fila anaven sortint
del chor i desparramant-se pe 'Is corredors, es re¬
tiraven a llurs celdes.

Al arrivar a la seva. Sor Maria del Remei es
reculli en un recó i es deixà caure fatigada en una
cadira com si arrivés d' una llarga caminada.

Mitg any feia tan sols que havia professat;
quan va ingressar en lo convent, son ànima satu¬
rada de misticisme tenia els ulls flcsats sols en el
Gel, res de el món l'interessava; ¿diversions, tea¬
tres, balls? 1' aburrien i en fugia; ¿admiradors,
enamorats? res li deia tot això, ni tan sols s' hi
flcsà mai.

Son amor era tot per Ell, aquell Jesús tot bon¬
dat, tot dolçor. Aquell quin amor era tan gran,
tan sens límits'·que per a tots morí. D' Ell n' era
1' enamorada, d' Ell seria 1' esposa. I aixís fou.

Durant son noviciat ¡que feliç va esser! que
dolçes eren les hores en que amb el cor sadollat
ae mistic amor, passà agenollada als peus del Cru¬
cificat, en muda adoració.

Va professar i 1' amor envers son Diví Espòs
no va minvar mai. La tranquilitat i quietut amb
que transcorrien els difes li feren oblidar per com¬
plert la vida del món exterior, per ella el món
arrivaba just fins a les parets que muraven el
convent, més enllà ja no hi havia res.

La próxima boda d' uns aristòcrates a la ca¬
pella del convent i els preparatius per a la testa,
varen trasbalsar per uns quants dies la vida de la
comunitat. Tot era parlar del riquíssim írousseaii
de la nuvla, dels presents que rebia i de les mag¬
nifiques joies que regalat li havia el seu futur.

Les anades i vingudes dels parents per a trac¬
tar de la cerimònia, el guarniment del altar, el ■

vetllar per a que no hi manqués cap detall i totes
les altres petiteses que servien de complement, les
duien tan atrafegades, que no semblava sino que '1
món eis venia a sobre amb la festa qu' es prepa¬
rava.

Per primera vegada desde que vestia 1' hàbit.
Sor Maria s'interesà per un fet que sortia de la
vida ordinaria del convent. Tingué curiositat per
a enterar-se de qui era ella i del dot que li dona¬
ven, discutint-ho tot, interessancs-hi com cosa

propia i en tot donant lo seu parer.
Semblava com si la seva vida hagués pres un

aspecte diferent.
I la boda ja era eelebrada, la monòtona vida

del claustre, per breus dies alterada, tornava a
son curs normal i Sor Maria sentia en aquells mo-
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ments un buit en son cor que no s' esplicava, un
defalliment que no comprenia.

Per entre i' espesa celosía del chor havia vist
a la núvia tota blanca, quan cofoia i emocionada,
sortia del braç del seu espòs, mentres 1' orga, que
aquell dia semblava deixondir se, liensava al aire
ses notes més vibrants, ella la dels acorts dolços i
melangiosos.

Aquella ràpida visió 1' havia canviada.
Al passar al refetor per a dinar, a penes tastà

res i després es retirà a la seva celda i allí des de
la finestra d' on s' oviraba el jardí, aspirant a
plens pulmons 1' aire perfumat que d' ell puijava,
deixà esplaiar son ànima, deixà vagar son pensa¬
ment. Les fiors totes, luxuriantes obrint-se amb
mil colors en aquella tarde de Maig, amor li deien,
los aucells que bellugadisses e inquiets pululaven
entre els arbres, amor cantaven amb son xerro-
teig continuu, aquell cel tan blau, la tèbia llum
del Sol, la Terra tota, cantaba 1' himne etern,
1' himne d' amor.

Amb sa fantasia desbordada, veia a n'els qu' el
matí es casaren, gosant a pier son tendre amor,
els veia voltats de fills, goijosos acaronant sos
rinxos d' or, i es veia ella, sola, sens el dolç ca¬
liu del niu, sentint remourer en ses entranyes
el desitg de la maternitat i al convencerá qu' ella
per sa propia voluntat s'havia condempnat a
viure tancada entre aquelles fredes parets, renun¬
ciant, cega, a totes les dolçes satisfaccions de la
vida i sobre tot a esser mare, anava a maleir lo
dia en que havia fet sos vots, quan sos ulls es
ficsaren en el Crist que agonitzant en la Creu, hi
havia en son capsal i caient de genolls, l'hi dema¬
nà perdó, 1' hi demanà consol en 1' irremediable
i el Crist, amb trist somriure, semblava compadir-
se del tardà despertar de son ànima dormida.

LA PAPALLONA
Com ferida per 1' amor

va volant de flor en flor
la pintada papallona,
i en son vol voluptuós
va cercant d' entre les flós
la més pura i la més bona.
Al minvar-ne son delit '

troba sempre pi iscent llit
en el rà'zer que més flaira,
i si al dar-li un bés d' amor
no trob" pura sa dolçor
se "n desprèn... i '1 vol enlaira!
Papallona ¡qu' ets feliç!

;si ho hagués pogut fê aixís
jo en ma tendra jovenesa!...
¡al! jo atreta per un llum
i ubriagada pel perfum
en son flam vaig quedà encesa.
Trista i orfana quedi,

i del món en el jardí
vaig trovar-me hermosa i sola,
com la perla al fons del mar,
com la creu en el fossar,

■ com 1' aucell qu' als mivols vola.

Si '1 capoll se torna flor
també "s va badà '1 meu cor

del amor a la besada,
i 's badà al veure un clavell
qu' estotxava, airós i bell,
els diamants d' hermosa aubada.
Bressolat pel dolç oreig

amb son plàcit balandreig
va cridar-me; ¡Papallona!
i jo folla hi vaig anà
com lo riu al mar se 'n va,
com se 'n va a la platja P ona.
Al posar-me dernunt d' ell,

roig d' amor, digué '1 clavell:
—¿no vols dar-me una besada?...—
i esclatant mon tendre cor

vaig donar-li un bés d' amor...
i vaig caurer desmaiada!
Deixondida del desmai

amb dolor pena i esglai
vaig trovar-me a terra... i sola!
i esquitxat d' impiidic fanc
mon vestit abans tan blanc
com la llum que tornassola.

Mes la taca del vestit
no arriva a mon esperit
qu' era ppr aban-s i ara.
Bé sab Deu que '1 somni bell
que tinguí vora '1 clavell
no 'm pot fe enrojir la cara.

Bé sab Deu que '1 dolç afany
qu' ha allunyat fer desengany
íou la gloria més volguda!
Sort que '1 brill d' aquell estel
no 'm pogué fe oblidà '1 cel
que sinó... fora perduda!

De moment, al tornà en mi,
sols pensava jo en morí
jcom glatia les matzines!
i mon cor, ja sense frè,
sols cercava un esbarzê
per clavar-se en ses espines.

Sols la mort volia jo;
mes la santa rel ligió
llumenà de nou ma testa,
i com Arc de Sant Martí
tan bon punts' alsà i lluí
va amainar-se la tempesta.
La tempesta del meu cor

qu' anegat, sadoll d' amor,
gairebé ni bategava;
lo pesar d' un cor novell
qu' amb la flaire del clavell
ni del cel se 'n recordava.
Are ja, gràcies a Deu,

mon martiri no es tan greu
perque reso ensemps que ploror
are ja, gracies a n' Ell,
anyorant 1' airós clavell
poc a poc sento que 'm moro.
Ah, morí! quin grat consol

per qui avui en etern vol
mai reposa ni 's detura,
ni en la flor de P atmetller,
ni en la flor del taronger
puix que cap H 'n sembla pura.
Ah, morí!... quin dolç conhort

per qui porta al mig del cor
del amor sagnant ferida,
per qui sola, amb trist flagell,
P inconstancia d* un clavell
plorarà tota la vida!
Puix si lluita sens repòs
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la meva ànima amb lo cos

que cautiva 1' empresona,
montres visquí '1 pensament
vora d' eil, eternament,
girarà com papallona.
Vora sempre del traidor

girarà, puix lo meu cor
es tot seu dés que '1 vaig veure;
cs tot seu... i ¡ai! ho serà,
puix sa imatge s' hi arrapà
com al mur s' arrapa 1' eura.

Com lo nàufrec ama '1 port
i mon ànima al Senyor
pel clavell mon cor suspira,
i si '1 cel puc assolí...
jvulga Deu no hi vingui amb mi
d' aquest foc ni una guspira!

INSTANTÀNIA
Ha sortit a llum.
Heusaquí una frase sagramental que ompla de

joia a no pocs autors quan arriben a veurer-la en
lletres de motilo, referint-se a una de llurs obres.

Ha vist la llum pública, ha saludat al públic,
si; però moltes vegades aquest resulta esser un
grosser no corresponent ai saludo.

Veure la llum equival a neixer, això es, palpi¬
tar, mourers, tenir vida... vida propia, no una
vida artificial i enmatllevada, perque això no es
viure.

Viure de artificis es lo mateix que morir per
medi de actes germinatius.

¡Quants autors creuen haver donat a la llum
llurs obres quan aquestes no son més que cadavres
insepults i putrefactes que contaminen a la ver¬
dadera literatura!

La llum solar que als dematins besa radiant
1' aparador de cal llibreter, es la major aberració
a que un autor pot exposar el fruit del seu in-
geni.

Si els fulls d' un llibre d* aquests parlessin, res
dirien de lo que ells porten imprès.

Quantes queixes e imprecacions exhalarien
contra els autors, contra el públic, contra la llum
que besa diàriament els prestatges del llibreter.

Mes, també podria esser que la pols nués sa
gargamella i allavors se vegessin condemnats a
un perpetuu mutisme.

Pocs deuen esser els que anant pel camp no
hagin trobat un niu de aucellets, quin piular suau
i llastimer deu havels-hi excitat la curiositat fins
al extrem de acostars-hi a téta costa per satisfer
un desig molt just.

Doncs, bé; els aucellets, passat el terme de in¬
cubació, trenquen la closca i neixen, però no
veuen la llum, resten amb els ulls closos per espai
de alguns dies fins que '1 desenrotllo del seu or¬
ganisme els ho permet.

¿Fer qué 's diu que una obra ha vist la llum

tan prompte com 1' autor o editor mana repartir
els exemplars entre els seus amics, els periòdics i
les ilibreries? ¿Per ventura des de allavors té una
obra vida propia sense necessitar del favor de
ningú?

¡Ha sortit a llum!
Heusaquí una frase, quin us en tals cassos

deuria suprimir-se.
Quan una obra es solicitada, allavors veu la

llum pública; mentresaixò no succeeix, no veu,
ni 's deixa veure, a no ser a casa del autor en¬
caixonada en qualsevol prestatge com el fèretre
en el rústec i solitari ninxo.

A. DE EIUS VIDAL.

Invocació
Quan vinguis al meu jardí
vina-hi sempre sencilleta
quejo 't guarniré "1 vestit
de lliris i violetes;
de flors fiairoses d' amor
que es la més gaia floresta.
Car al jardí del meu cor
si '1 cuides tu, tot hi arrela.

Vina-hl avui, are... amb mi
vessant d' amor, petonera,
quejo vull guarnir-te '1 pit
de lliris i violetes.

ciRUC PUIG DE LA BELL.\CASA
iSALADELAFONT.

Predicar en desert
—¡Ja 't dic, Lluisa, que sí fos festa cada dia,

prou cauríem tots malalts!
—¡Ai, mamà... que s' ha llevat de mal humor!
—¿Mal humor?... ¡¡Senyor, tingueume la llen

gua, perque al últim diré un disbarat!!... ¡Rabia
es lo que tinc!

—Vaja, que per durme un rato a passeig, no
n' hi ha per tant...

—Encare trobes que...
—Recordis de quan vostè era jove.
—Si; més en el meu temps no gastavera tants

romansos per pescar un marit... Ves, pregúnta-ho
a n' el teu pare i té 'n darà raó... ¿Sabs com và¬
rem quedar arreglats nosaltres? Per la diada dels
morts, tot jugant al quinto a casa la seva tia.
Seiem de costat, i al posar-li una guixa demunt
d' un número que no trobava, li vareig dir:—¿Que
es curt de vista?—I allavores ell, amb un posat
de cara que enternia, va dir-me:—No, senyoreta,
es que 'Is seus ullets m' enlluernen.—No sigui pla¬
ga,—li vareig contestar, tot posant els ulls en
blanc com si tingués basqueig... Als pocs dies
erem promesos, i al mig any ja feiem niu.

—¡Si que va esser joc de poques taules!
—No era com arc que per agafar tan sols a un

desmamat de quatre mesos, s' han de fer tots els
papers de 1' auca.

—¡Com exagera!. .

—¿Qué vols dir que no es veritat? ¿On son els
homes de bigotis que avui es vulguin casar?

—¿Qué no? Vostè tingués de mantenir-los, no
ho diria.
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—¡Això es lo que voldries, casarte, ficar-vos a
casa, viure com dos caballs de recreo, i que flns us
paguessin el dídatge... ¿no es això?

— ¡Xo tan!
— Doncs, ¿d' on han d' eixir les misses, si no

n' hi ha cap que guanyi per tirar sigrons a 1' olla?
Ja 't dic jo que avui dia es preferible per una
mare tenir poagre que una filla per casar...

— ¡Quines coses de dirl...
—¡Encare es pocl No puc fer-hi més, em dona

febre fer els gegants cada diumenge. Ja sabs que
si no poguessis anar a missa de dotze al Pí, ja *t
semblaria que no fas goma, i creu, noia, que no es
pas oir missa alió; es una especie de fira de Sant
Genis. Surts d' allí, i com si anessirn a seguir mo¬
numents, s' ha d' entrar a can Parés per veure
uns quadres qué un mai sab si son del dret o del
revés. D allí, al passeig de Gracia a fer massage,
amb acompanyament de bombo i platerets, per¬
qué si no ve '1 vent del cantó del Llobregat, mai
sabs si toquen la Marcha de las Walkyrias o la falda
de percal plancha... i després que f han ben rebre¬
gat, i quedat empolsegada com un pà de pessic
del forn de Sant¡Jaume, gira cua i cap a casa falta
gent, més cansada que si una hagués anat a Nu¬
ria... ¿I tot per qué? per haver tingut el gaig, com
dius tu, de saludar al fill del senyor Tapias que
està de meritori en un magatzém de sucre refinat,
o bé al noi gran de la senyora Beneta, que té vin-
ticinc anys i tot just estudia '1 batxillerat... es a
dir estudia... ja sabs el que 'ns va dir la seva
mare... que li va descubrir que estudiava Reli¬
gion y Moral, amb dos tomos del Papila i per obra
de consulta El Fandango il·luminat, i que dins de
la cartera hi duia un pase per anar al Trianon,
una papeleta d' empenyo i un programa de las
niñas toreras... ¡Ai, senyor! i pensar que al teu
pare al endemà de casats, tot respallant-li la roba
de solter, vareig trovar-li a la butxaca de 1' ame¬
ricana, mitja auca del hijo bueno, el remanso de
1' Atala, pallofes d' atmetlles torrades i engrunes
de la mitja cuerna que 's menjava cada tarde per
breñar... Mes com avui tot ha canviat. . els joves
no saben passar el temps sinó anant al Cine, als
toros i al joc de pilota... ¡Ai, senyor! quan pen¬
so 'Is ratos que havia passat de soltera, amb el
teu pare, jugant a 1' arròs quan leche i a la gallina
ponicana... ¡Podríem anar avui dia a entretenir-los,
&xsTo o.\\ò olles-olles de ví blanc... o bé amb Y a-

nellpicapedrcll! prou me sembln...
Bé, ¡aquesta si que es bonal... s' ha adormit!...

¡Fins amb això s' hi coneix! Abans, quan els pa¬
res sermonejaven als sens fills, els hi feien esca¬

par les llàgrimes... avui se 'Is hi escapa la ver¬
gonya... i s' adormen. ¡Com canvien els temps!

Puig-Madrona
—Ciutadà noble, que vius content
en la comarca Baix Llobregat,
¿quantes vegades has preguntat
veient que m' also gallardement:
«¿aquell intrépit turó isolat
que, sens gran talla, se mostra altiu
i un front galleja tot tornejat...
aquella punta quin nom se diu?»
—Soc Puig-Madrona, jo t' ho diré;
un lloc poètic, lloc d' excursió;
aquell que fassi mon ascensió
té per bon guia mon front seré.
Soc un romàntic jardí encantat
que dona idea d' un món feliç;
lo més selecte, més refinat
de les montanyes d' aquest país.
Tinc arrogàncies de joventut;
me sento alegre, me sento fort;
soc el que guarda dels vents del Nort
la blanca ermita de «La Salut».
No tinc enveja de cap serrat
encar que aixequin més alt el front,
com Puig 1' Oiorde, com Sant Ramon,
el Tibidabo i el àlontserrat.
D' aquesta colla de rics turons,
soc el més tendre, més aixerit,
i de tots rebo les efusions
com en les cases el nen petit.
Vestit de festa porto tot 1' any
i em veu somriure tot el terrer;
encar' que em giro més falaguer
cap a la banda de can Montmany;
perque mos pròxims arnats veins
son els que poblen aquell veïnat;
perque conserven immaculat
el meu poètic mantell de pins.
Des d' aquí oviro tot el tresor
de camps i hortes com un verger;
les flors i fruites del presseguer;
d' immenses vinyes els raïms d' or.
Viles i pobles fan son camí
tots imposant-se la eterna llei,
i jo els veig creixer aprop de mi
quan amunt miro cap a Rubí,
quan avall trovo Molins de Rei.
Veig altres serres a tot arreu
en quina espatlla ni un arbre 's veu
i que redressen son front irat
contra del home que els ha robat
la vestidura que els donà Déu.
Jo em considero molt més feliç
que altres montanyes de més renom
i que conservo, dic a tot-hbm,
totes més gales, tot mon encís.
I el qui a ma testa vinga a pujar
un goig sens límit hi té segur,
que el panorama pot contemplar
mentres el besa mon aire pur
sota les rames del meu pinar.—

B. PARRAMON.
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El Teatre Català a Barcelona
GRHN TEATRE ESPANYOL.—fdla del

segador, drama en un acte d' en Ramón Picó Cam-
pamar.

La Laieta, filla del segador enganyada misera¬
blement per en Martí, abandona a son pare i fuig
del poble per a anar a ciutat on se casarà amb
son seductor. Una vegada a Barcelona, en Martí
la porta, segons ell, a casa una tia seva. A les
primeres paraules del diàiec ens enterem que la
Marió no es tal tia, sinó la mestresa d' un bordell
i en Martí un fascinerós que quan cau una noia
a ses urpes no té escrupuls en portaria a casa la
suposada tia que la compra ignominiosament, i la
Laieta com les altres es comprada per deu lliu¬
res. Un cop tancat el tracte, el seductor surt per a
embarcar-se. Les dugués dònes es troben soles i
allavores la Marió confessa la veritat a la Laieta
que no vol creure que 1'home estimat sigui tan
dolent. Aviat s' esvaiex el dubte, puix en Martí
torna malhumorat; no ha pogut embarcar se, car
els segadors invadeixen els carrers de Barcelona
en moviment revolucionari.

L' acció té lloc el dia del Corpus de sang de
1' any 1640.

La Laieta al veure a n' en Martí corre a son
costat per a cercar protecció, per a que 11 desmen¬
teixi lo que moments abans li ha dit aquella dó¬
na; lluny de trobar 1' apoi dessitjat, la defensa
justa, r indignació que ha de tornar-li la tranqui-
litat, el silenci d' ell corrobora lo dit per la vella.

Aquestes escenes d' una força repugnant, i
d' una veritat amarga, escrites de mà mestre, ens
impresionen fortament. Pei ò fins aquí P obra,
que 's sencera i vibrant, va perdent d' un modo
notable.

El poble invadeix la casa perque ha vist en¬
trar un traidor. Un moment abans un capellà ha
entrat corrents fugint de les turbes que '1 perse¬
gueixen i ignorantón se ficava. La Laieta al tro-
bar-se en front del sacerdot, demana protecció
que 's lo que cerca el perseguit. Al cap dels amo¬
tináis hi va un segador que 's el pare de la noia,
que al veure-la la maleeix i la vol matar, lo que
impideix el bon capellà.

Després d' unes escenes que les trobem buides
i que serien més apropiades per a un melodrama
que per una obra literaria, la Laieta amb la falç
mata al seu seductor, obtenint el perdó de son
pare.

Aquesta última meitat del drama la trobem
sencillàment descabellada.

El senyor Picó i Campamar vol impresionarnos
amb el nou giro que dóna a la seva obra i no ho
consegueix.

Tot lo que tenen d' humans els personatges de
Laieta, Marió i Martí, tenen d'inverosimils els del
segador i capellà.

L' interpretació ajustadíssima, sobresortint la
senyora Roldan, que feu una creació del tipude
mestresa del bordell, i el senyor Casanovas amb
«1 Marti encarnà magistralmènt el paper d' home
embrutit i fascinerós.

La senyoreta Fremont i els senyors Guitart,
Quintana í Morin molt discrets.

*
* *

La dolça Agnès, drama en tres actes d' en Puig
i Ferrater.

En Prosper, home descregut, que no respecta
rés i es riu de tot, cinic per temperament s' ena¬
mora de la dolça Agnès, germana de la seva dóna
i brutalment, bestialment li confesa sa passió.
L' Agnès ne fuig, li fa pó aquell home que fa tre¬
molar a tot-hom, però se sent atreta a ell perque
li parla diferent que a n' els demés, perque amb
ella es dolç i humil... i 1' Agnès s' entrega. 1 amb
aquest nou amor sembla haver-se canviat aquell
home; no es el Prosper d' abans. Sols la seva
dona no pot creure amb la transformació del seu
espòs, se creu quelcom gran, molt gran, la seva
ànima endevina lo que no descobreixen sos ulls.
. I arriva el moment que 1' Agnès vol amagar sa
vergonya: Aviat serà mare i il·lusionada demana
a n' en Prosper que fugin lluny molt lluny. Alla¬
vores 1' home cansat ja de sa follia, deixa endevi¬
nar novament sos instints ferestecs obligant-la
baix terribles amenaces a que 's casi.
I 1' Agnès, víctima altre cop de la brutalitat

d' aquell home, accedeix.
La comedia es forta, valenta. En Puig i Ferra¬

ter, coneixedor de les grans tragedies, ens dibui¬
xa uns tipus enèrgics. El primer acte potser es el
millor. Per unes cuartilles que uu actor llegia
cortina closa, 1' autor ens diu que no judiquem la
seva obra fins coneixei- la trilogia, puix La dolça
Agnès es la primera de La Crndellat.

La execució molt acurada.
El públic aplaudí al finalisar els actes, obli¬

gant a l' autor a presentar se al paie escènic repe¬
tides vegades.

*

*

TEATRE NOU.—Jnstüut d' apicultura, sainet
en un acte dels germans D. i V. Corominas.

Obtinguda la subvenció per a el sosteniment
d'un institut d'apicultura que està mancat fins
d' alumnes, el que 's diu director del meteix no
s' ocupa d' altre cosa que viure regaladament
amb els diners de la subvenció. Però arriva lo
que no esperava el suposat director, que 's la vi¬
sita d' un inspector i 1' home que 's un fresc troba
desseguida el secret per a sortir airós; convidarà
explendidament al que cumplint amb son deure
gira la visita. L' inspector es llargament invitat i
se 'n va més que satisfet.
L' obra, molt fluixa i amb xistos rebuseats, no

té el diàlec florit com els d' altres produccions
dels meteixos autors.

L'interpretació bastant ajustada.
MANELIC.

NOSTRE REDACCIÓ
Quin rebombori aquets dies
en la nostre redacci<'i!
Quins trasbalsos! quins maretjos,
dins nostre administració!
Tot en enrenou anava,
tot en desordre complet,
bancs torts, cadires per terra,
entrebancs a tort i a dret.
Jo en un reeonet de cambra
volia inspirar-me... ¡i cà!
quan 1' un no 'm destarotava
1' altre es posava a cantà.
Quan més'encisat estava
buscant una consonant
venien a fer dissapte
als caixons del meu davant.
Vareig fer set o vuit probes
de poesies diferetits
i les vaig esguerrar totes
com n' hauria esguerrat cent.
—Ep, noi! porta aquesta taula.
—Ve en Mariano, 1' impressor.
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—Haurà de passà altre rato
.que are no hi ha el director.
—¡Batúa '1 món! es que porto
les mostres del nou paper
i no estic per passejaries
tot el dia pel carrer.
—Esperi un xic si li sembla,
—El tren ja no pot tardar.
—Creu que no tinc altre feina
que quedarme aquí a esperar?
—Doncs fillet no sé que dirli,
fassi '1 que li vingui bé.
—Doncs diguili que a les onze,
quarts de dotze tornaré.
—Deu los guard. Que no hi ha 1' amo?
—D' aquí una estona vindrà.
—Venia a portà el retraio
de don Magí Murià.
—Pom! pom! pom!

—Hlndevant. Entri...
—Jo soc el nou dibuixant
que porto les capsaleres
que crec a Fest.\ hi hauran.
Are un truca, are un pica,
P altre entra i surt del carrer,
i jo acabant la paciencia
colp d' esquinsar el paper.
1 això m' es un sacrifici
puix que 1' administrado
que ol sou em paga s' empenya
en que el papé el posi jo.
De repent s' obra la porta
i veig que entra algun senyor.
Empipat anava a engegarlos
pro 'n conec al director.
Aixís que entra, una mirada
el cor em va traspasar
que amb ella 'm deia amb mal modo:
«¿No estàs de versificar?»
Jo volia fer-li càrrecs
pel lloc que estava sentat,
pro vaig pensar: «Veuràs... ¡calla!
i aixís no hauràs enraonat!»
M' aixeco amb força llestesa
saludant-lo com fa el cas,
puix que quan està molt serio
fa respecte el senyor Gras.
No perque sigui antipàtic,
al contrari, es mol atent...
Pro en lo que toca als meus versos
es sempre molt exigent,
puix els vol amb deu o dotze
dies d' anticipació,

«. els vol llares, sempre rondina,
sempre m' hi troba un _perd...
Pro la vritat es que fora
d' eix defecte (per mi gran)
es un senyor molt amable,
noc presumit, pró elegant.
I que quan té un rato lliure
quelcún drama sempre fa,
puix que es un vér entusiasta
drt teatre català.
De quin, als lectors de Festa
(això en gran secret ho dic)
els té al corrent de les estrenes
amb el nom de «Manelic».
(Qui sab si eixes curtes ratlles
em valdrán quelcom de més
quan cl sou sigui a pagarme.

' ;Ei! No ho faig per interés!)
— Deii-lo-guard. senyor Libori,—
diu mig serio, mig rient.
Jo, amb cara de prunes agres

vaig respóndre-li amatent.
I dirigint-se amb llestesa
a n' als seus acompanyants
que eren tres senyors, de guapos
si 0 no fa com els tants.
Els hi va pregar que entressin
i un cop els va tenir dins
diu mostrant-me a mí:—En Libori,
autor d' aquells rodolins
que quinzenals van a Festa.—
Vaig saludar molt atent.
—I els senyors: Santiago Boy,
Fra Frei i Joaquim Torrent
que entren a formar des d' are
part de nostre redacció.—
Vaig donals-hi una mirada
mig de llàstima mig no
que a la redacció de Festa
no s' hi està amb braços plegats,
ni '1 que es molt feiner, ni '1 manco
que aquest, ni sols desplegats.
Vam tenir gust en ooneixe'ns
(o al menys així ho vàrem dir)
que el coneixer a una persona
sempre sol ser de fruir;
El senyor Boy, P humorista
que un rival mai ha trobat,
es el meteix dels articles
dins de la realitat
Senyor de tracte agradable
que honra bé el nostre casal
de cultura, barrejada
amb bon humor sens igual.
En Fra Frei. are no 's creguin
que sigui algun caputxí;
es un senyor que així 's firma
sols que... per firmarse així.
Se que es diu Francisco Freixas
i es un poeta inspirat
que ha de donà a Catalunya
lo fruit d' un bon literat.
En Quimet Torrents es... ;vaja!
jcom els ho diré are jo!...
ni carn ni peix... ¿em comprenen?
Es un jove seductô
primet, amb pels de bigoti,
trajo de quadros marcats,
elegant, pro no es del nombre
de redactors literats.

Are esteu ja en coneixensa
dels tres companys que han entrat
a la redacció de Pesta
que es una gran novetat.
I que una salut ben bona
Déu vos dongui a tots plegats
perque admireu succesives
reformes i novetats.

LIBORI.

Crónica d' Jîrt
Havem tingut ocasió de visitar 1' exposició de

pintures i dibuixes den Evelí Torrent en el «Fa-
yans Català».

Cal fer notar que la seva personalitat artística
si bé iniciada aquí s' ha acabat de fer a Paris, sa
residencia; això es nota en la col·lecció de dibui¬
xos qu' exposa, en els que s' hi entreveu tot se-
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guit 1' influencia de I' ambient artistic en que han
estat creats.

En ells s' hi veu de tot, alguns superiors, bas¬
tants no més que mitjans i d' altres que no ens
acaben de fer el pes.

Per lo que toca a les pintures les que millor
efecte nos han fet son els retrats de Madame ,Y i
d' en Morera, en els rostres de 1' un i del altre
s' hi nota tot seguit la mà de 1' artista que sab
donar vida i expressió a les seves obres; llàstima
que no poguem dir lo meteix del reste del retrat,
especialment del cos de Madame X que el trobem
buit i mancat de les qualitats que 's necessiten
per a donar 1' iPlusió de la realitat.

La Capella del Crisi, acabada i ben entonada,
es de lo mellor que hi té.

En paissatges i tipus també hi ha de tot.
En resum, que tot i essent bastant notable el

conjunt i trobem a faltar aquel cachet que tot se¬
guit denota la mà que ho ha pintat sense tenir ne¬
cessitat de buscar la firma.

FIDIAS.

rJco/ej^

l' a.tmetlle:r
Aquest arbre que dintre breus dies se tornarà

encisador i alegroi, oferint-se com a precursor
de la primavera, senyalant-nos ses blanques flors,
que ofereixen el més bell dels encisos que pot ex¬
perimentar 1'amic de les geórgiques, va extenent-
se extraordinàriament i es conreua cada dia amb
més intensitat en moltes regions de nostre pais,
sens dupte per 1' alta estima que tan en el mer¬
cat nacional com al extranger, i en aquest d' un
modo especial i senyalat, té el fruit que d'ell
s' obté.

Es per aquesta raò que considerem d' alt inte¬
rés cridar 1' atenció de nostres agricultors sobre
la conveniencia de prodigar-li quans cuidados re¬
quereix i especialment en loque fa referencia a
la seva alimentació, a quin fi no hem de passar
per alt que demana com els demés arbres, 1' aport
de nitrógen, acit fosíóric i potassa, en estat asi¬
milables.

Els fertilitzants concentrats no solsament aug¬
menten i regularisen la producció dels atmetllers,
sinó que al ensemps milloren la calitat del fruit,
essent aquest molt millor.

Veus-aquí algunes fórmules quin ensaig reco¬
manem, poguent-se aplicar per arbre adulte i en
vista d' això adaptar les, tenint en compte 1' estat
de rigor de cada arbre, el temps que té i les eon-
dicions de la terra.

Superfosfat de cals, o escories de defosforisa-
ció si els terrenos son pobres de cals, de un o mig
a l'ib kilograms; cloruro o sulfat de potassa de
0.400 a 0.500 kilograms; sulfat anionic de 0 300
a 0.400 kilograms, i nitrat de sosa o de cals, si les

terres se troven mancades d' aquest liltim ele¬
ment, de 0.300 a 0.400 kilograms.

El superfosfat de cals, la sal potassica i el sul¬
fat amonic, s' aplicarán al hivern, repartits a! en¬
torn de la extensió que agafi. 1' arbre, tenint en
compte separar-se uns tres pams del voltant de la
soca. El nitrat se llensarà a voleig superficial¬
ment, aixis que 1' arbre hagi florit.

RUSTICUS.

★
*

La materia orgànica base de la fertilitat
de la terra

Encare qué en el present article m' ocupi dels
adobs, no 's pensin pas que vagi a fer una deta¬
llada descripció de cada un d' ells, tal com la
seva composició i aplicació per a cada una de les
variades terres i conrreus. Es un treball aquest
del qual se n' han ocupat moltes vegades agro¬
noms eminents i per lo tan tota tentativa de re¬
petició per mi en quan aquest tema la considero
inútil.

La meva idea es de dividir-la en dos grans
grupus, com ,per exemple en quimics i els seus
similars i després la materia orgànica que em¬
pleada baix la forma de brosses de tota mena i de
fèms forma al arrivar al seu complert estat de
descomposició lo que s' en diu humus. Els primers
no son més que complementaris i la seva acció es
purament estimulant i en quan als altres, donada
l'índole del seu origen, son els més complerts,-
els que convenen a totes les terres, a tots els con¬
reus i els únics que la naturalesa disposa amb
més abundancia a tota planta per tot arreu on se
manifesta la vida vegetal. Ja Columela, coneixe¬
dor del valor d' aquest d,arrer, hi va basar la se¬
güent teoria per a contrarrestrar 1' errònia creen¬
ça que consistia en creure que la poca fertilitat de
la terra era deguda al seu agotament per vellesa,
dient: que bastava deixar-la abandonada un
quan temps, per a que els residuus dels vegetals
espontàniament hi creixessin, li tornant-li el vigor
0 jovenesa d' abans.

La consumació de la materia orgànica en un
camp, depèn del grau d' humitat i del emplea
dels ingredients quimics, factors que com hi dit
al esser estimulats donin a la vegetació gran im¬
puls, fenfrque ella asimili major quantitat d' aque¬
lla materia. Per a demostrar-ho més bé, no es¬
tranyin de que ho compari amb les sustancies
més usuals que serveixen per a la nostre alimen¬
tació. Si mengéssim les llegums, la carn i el pà
per si sols, les trobariem insípides sense atractiu
per a el paladar i per consegüent ne menjaríem
poc més al afegir-hi 1' aigua, 1' oli, la sal, etz.,
(condiments que de si mateixos apenes alimenten)
aleshores trobem que les indicades sustancies ali-
menticies siguin més agradables, sustancioses i
assimilables, resultant d' aital combinació un
major gasto en llur consum.

Exactament passa lo mateix amb 1' humus con¬
tingut en la superficie laborable, el qual no se
descompon més que paulatinarnent, donant aixís
un moderat vigor a la vegetació, mes si s' hi afe¬
geix guano i aigua en abundancia la tal descom¬
posició es molt més ràpida fins a quedar compler¬
ta començant una disminució de fertilitat si no
hi ha la combinació dels fems.

Amb lo exposat ja n' hi ha prou per a demos¬
trar com en tota finca en la qual s'intenti el con¬
reu intensiu lo primer que 's té de procurar, es
1' aument de producció de fems, ja quel' eficacia
deis adobs químics i de 1' aigua com a resultat,
està supeditada a la més o menys existencia o re¬
lativa quantitat que hi hagi en la terra de l'esmen-
tada materia orgànica.

AKTOLÍ MASSALLEEAS CASELLAS.
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CANÇONS DE LA TERRA

IvO. l>íiiTTíi cl^ Àragjó
pSUíCCpOC"U P'
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(Popular catalana.)
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A Aragó n' hi ha una dama
que es bonica com un sol;
té la cabellera rosa:

li arriba fins als talons.
Ai, amorosa Agna Maria,
robadora del meu cor.

Ai de 1' amor!
Sa mare la pentinava
amb una pinteta d' or;
sa tia los hi esclaria
los cabells de dos en dos.
Cada cabell una perla;
cada perla, un anell d' or;
cada anell d' or, una cinta
que li volta tot el cos.
Sa germana 'Is hi entrenava
amb una cinteta d' or;
sa patrina los hi untava
amb aigua de nou olors;
sa germana més petita
li baixava '1 lligadó;
el lligadó que li baixa

es un floc de nou colors;
sa cunyada 'Is hi lligava
amb un floc de nou colors;
son germh se la mirava
amb un ull tot amorós.
—Xo fóssim germans, Maria,
nos casaríem tots dos:

ara, com que som germans,
jo t' he buscat aimador.
A la fira se 1' emporta,
a la fira de Lyó.
De tants anells que n' hi compra
li cauen del mocador.
Els criats van al darrera

plegant-los de dos en dos.
—Senyora Maria, tinga,
tinga, tinga 'Is anells d' or.—
Montres están a la fira
toquen a missa major.
—Ôermà meu, anem a missa,
anem a missa major.
A 1' entrar ella a 1' iglesia

les piques se tornen flors;
per pendre 1' aigua beneita
tenia un canonet d' or.
Quan es al mig de 1' iglesia
los altars llueixen tots.
Les dames, quan la van veure,
totes li varen fer lloc.
Les dames seuen en terra,
i ella en cadireta d' or.
Capellà que diu la missa
n' ha perduda la lliçó;
escolà que 1' ajudava
no li en sab donar raó.
—De qui es aquella dama
que llença tan resplandor?
—N' es filla del rei de França
germana del d' Aragó;
i si acàs no ho voleu creure,
mireu-li lo sabató:
veureu les tres flors de lliri
i les armes d' Aragó.

Ferms amants de les lletres catala¬

nes, oferim les columnes de Festa a

tots els literats novells que tenint mèrits
suficients no poden publicar llurs tre¬
balls per falta de lloc on fer-ho.

blic correspongui als seus esforços per a 1' enalti¬
ment de 1' art de nostre terra.

Es tracta de donar sis sessions teatrals per a
diumenges a la tarde, començant el 29 del co¬
rrent, (luines representacions extraordinàries
compondrán un cicle històric del Teatre Català.
Aquestes tindrán lloc a 1' «Auditorium-Teatre ín¬
tim. (Barcelona).

La tasca es noble, puix no 's tracta de cap em-
prèsa mercantil, ja que els beneflcis, si n' hi han,
van destinats a 1' Associació protectora de V en-

senyavça catalana.
L' obra es patriótica.
El nostre públic té la paraula.

En el pròxim número i per a inaugurar !a sec¬
ció destinada al conreu de la música, publicarem
Ele§ia. lletra d' en Francisco Freixas i música
d' en F. Xavier Pons.

S' ha encarregat de la direcció de nostre con¬
frare Sol Ixent de Sant Feliu de Llobregat, el
senyor Jansana en sustitució del senyor Cerve¬
lló, que flns avui havia portat la direcció del es¬
mentat periòdic.

La redacció i administració del periòdic Tea¬
tre Català ha tingut una iniciativa que devem
aplaudir xardorosament i que mereix qu' el pú¬

Amb el present número comença el nou trimes¬
tre de suscripció; preguem per lo tan als nostres
llegidors i corresponsals qu' encare no s' hagin
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posat al corrent de pagament, ho fassin a la major
brevetat possible.

Resultat de la votació de les eleccions
de 1914.

POBLACIÓ Miró Par Sallsaohs

Abrera 111 97 14

Cabrera de Igualada . .
68 11

Castellví de Rosanes . .
33 17

Cornellà del Llobregat .
189 89 161

Esparraguera 321 481 63

Esplugas del Llobregat .
119 48 34

Gelida 201 171 19

Hospitalet del Llobregat. 433 214 130

Martorell 133 246 239

Masquefa 116 154 11

Molins de Rei . . . . .
96 186 120

Papiol 127 82 11

Piera 520 120 18

Sant Andreu de la Barca. 36 118 5

Santa Creu d' Qlorde . . 16 17 8

Sant Esteban Sasrovires .
94 131 2

Sant Feliu del Llobregat. 36S 251 44

Sant Joan Despí .... 129 136 19

Sant Just Desvern . . .
-9 85 22

Sant Llorens d' Hortons .
103 123 21

Sant Vicens dels Horts .
laó 98 16

Vallbona 108 57 13

Totals . . 3585 •2962 969

Nostre bon amic i apreciat col·laborador, en
Magí Murià, acaba de perdre sa estimada Alleta,
repentinament.

Rés feia pressentir tan crudel desgracia per¬
qué sa salut era excelent.

Per la pèrdua irreparable i per lo sobtat del
cas, comprenem 1' inmens dolor que 1' apesara.

Amb el testimoni de nostre apreci, rebi 1' amic
volgut, la expressió de nostre tnés sincer condol.

Diumenge, dia bí, tingué lloc un match de foot-
bol entre els primers equips de '1 «Samboik-Seba»
i el «Molinens».

A les ordres de 'n Llopart que actuava de re-
féree surt el «Molinens» i es veu desseguida un
continuu bombardeix a la porta enemiga; dintre
poc en Bosch de un remat logra entrar el primer
tanto, finalitzant la primera part amb 1 goal a
favor del «Molinens».

Surt el «Samboià» però el joc de devaiiters
desseguida es desfet per els nostres admirables
mitjos i defenses.

Agafen la pilota els devanters molinenses i
amb lo seu joc ràpit en Bosch d' una bonica -cen¬
trada d' en Casas, entra '1 segon tanto, dintre poc
en Subirats centra an en Casas i marca '1 tercer
tanto.

Els devanters del «Samboià» logren una arren¬
cada que no poden evitar els nostres i posen la
porta en perill, però gràcies al bonic joc d'en
J. Tort no tingué cap resultat.

La pilota es torna a estacionar a la porta ene¬
miga i en Subirats d' un remat entra '1 quart i
darrer tanto.

Del «Samboià» jugaven bé mitjos i defenses
que salvaren de marcar més taritos.

Del «Molinens» tots molt bé.

El référés molt bé. V
L' equip vencedor estava compost dels se¬

güents jugadors: Porter, J. Tort.—Defenses: Car-
dús i Mélich.—Mitjos: Mallorca, Marcet i Bartoií.
—Devanters: A. Tort, Bosch, Subirats i Fià.

En el pròxim número, en la galeria de retrats,
insertarem el de nostre bon amic en Francisco X.
Pons.

El dimecres, dia 18 del corrent, tingué lloc en
el camp del «Foot-ball-club» d' aquesta localitat
un interessant i renyit partit, en dos teams dels
dos col·legis d' aquesta vila, quedant guanyador
el team del col·legi del mestre senyor Torras.

El oncé guanyador estava compost de la se¬
güent manera: Asenjo, Munné. Torelló, Dagá, Su¬
birats, Ramoneda, Dagá, Campmany, Font, Bosch
i Fort.

Els clixés de les capsaleres qu' estampem en
el present número han sigut dibuixats pel distin¬
git artista senyor Flor, qui està treballant ep
d' altres per a distintes seccions de nostre pe¬
riòdic.

També, i destinat a la secció de «Científiques»
ha fet un delicat treball el notable dibuixant
senyor Ponts.

Havem sigut atentament invitats per la Co¬
missió organitzadora a la festa literari-musical
en honor d' en Jaume Casas Pallerol, de Cornellà
del Llobregat, a qui en lOOT 1' Ajuntament de dita
vila va nomenar Fill predilecte.

Amb motiu d' haver-se fet entrega no fa gaire,
d' un artístic pergamí a dit poeta popular, s' ha
organitzat aquest homenatge en honor seu, de
quin acte parlarem amb gust en el número vi¬
nent.

Joan Fàbrega i Amat. Usant de la facultat que ens dóna,
anirà lo seu treball.—J. Jornet Rocamora, Rebut i mercès.
Anirà tan aviat com poguem enquibir-ho. —Artur Torné Ens
plau felicitar-'.o, majorment tractant-se de la primera, poesia.
Queda en cartei-a per a esser publicada a la primera oportuni-
iéX.—J. M. Soler Vilalta, Pensem inaugurar prompte una
secció especial i aleshores ho publicarem —Narcís Vallés, No
li vàrem enviar lo número 2 perque està agotat.—Ramón
Orles. Per la raó dita, vàrem deixar de remetre-li lo número 2.
— Jaume Fidel' i Roca, Ens sab molt greu però no podem
publicai-U lo seu conte; es massa ensopit.—Ramón Vilade-
vall. El seu es massa mogut i massa brut.—R, Jornet i Sola¬
na, No fem política i encare que trovem molt ben escrit lo seu
article, no 'I podem publicar. Si no 'n demana gaires, li podem
enviar lo número 3, i diem això, perque en tenim molt pocs
i 'Is reservem per a les col·leccions que 'ns demanen.—Queden
més lletres per contestar, que ho farem lo número vinent.

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