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MÂTINADÂ D'HiVERN
¡(¡lie liarías són, (jiie íiinerals i Harps,

iiiaíiiiaóas (jliivern!...
De son lleiisol de boira ¡que a desliora

se desfoixa el passeii!

¡(¡ne ensoniniat i trisí, d'esperra a drela
lins a perdre's s'exién!

¡al) (lililí aliirriinent alsan els arbres
sas braneas dret al eel!

A lorsa de mirarlos estirarse,
ralla semblat foiii si d'ells

surtís nil badall Hare... interminable...
tan Hare eoiii el passeif.
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EL QUAKT D'HORA
Un vol d'ancells al qui de sopte obrissin la ga¬

via, tal semblaven les oficiales de casa la mada¬
ma, la modista de la Eambla, a l'hora de plegar.

Al tocar les vuit, s'alsaven com mogudes per
un ressort i donant el bona-nit gairebé totes al
mateix temps, se plantaven a la porta i lleugeres
i rialleres, devallaven les escales.

Al taller aprenien ben aviat el sistema de fer-
se la toiletle abans de l'hora de plegar, d'amagat
de la madama, i eren de veurer els joes de presti¬
digitació que feien per a no esser vistes d'aque¬
lla.

Quan mancaven deu minuts per a les vuit
cada Una's treia, com per art d'encantament, el
mirallet i la polvera, i llambregada a le porta,
llambregada al mirall; aixecar el braç dret per a
allisar-se un cabell rebel, baixar-lo precipitada¬
ment per a dissimular, amagant el còs del delicte
al oïr remor de passos.
I la madama no s'en adonava, o al menys ho

feia veurer, doncs mai se li va acorrer preguntar
com estaven tan a punt al caurer la primera ba¬
tallada de les vuit.

Al esser al portal estiraven el coll cercant,
unes, al senyoret que aquell any, com el passat,
com l'altre, acabava la carrera; altres, més mo¬

destes, al promès menestral amb qui prompte
s'uniria, i finalment, les més, romanien al portal
rient sorollosament esperant que passés el jovent
que sortia de comerços i botigues i'ls digués a po¬
ca diferencia les mateixes paraules cada dia, que
elles celebraven amb sonores riallades. A voltes
s'entaulava un tiroteig entre les unes i els altres,
que s'acabava fent elles ol paper d'indignades al
sentir alguna paraula massa atrevida o que hi
havia, per part dels assaltant, intents de propas-
sament a vies d'obra.

Ells s'atrevien perquè anaven en colla i l'un
per l'altre volien sentar plaça de corridos.

Elles al principi no's quedaven pas curtes, en¬
care que directament no'ls responien, sinó que
feien com si ho comentessin unes amb altres. So¬
les, no haurien sapigut que dir, però colectiva-
ment també feien gala d'esser descarades.

La Layeta era la més seriosa i semblava la
més entenimentada. Al arribar al portal girava
el cap en direcció a la plaça de Catalunya i si no
veia al galan, l'esperava separada de les demés,
lo qual li valia pulles que eren acollides amb for¬
ta gatzara.

—Que tens por de comprometre-'t?
—Que't penses que té'l pendrem al arquitecte?
—Tu si que ho tindràs bé. Un home que sab

fer cases, bé't deurà fer un palau d'or i brillants.
—No, que més s'estima una barraqueta al cim

de una muntanya ben alta, per estar sola amb
ell, sense que l'importuni ningú.

— ¡Quins gustos! Jo si tingués un promès que
fes palaus i coses d'aquestes, voldria que'm fes
una torra a la Bonanova amb rajoletes d'aquelles
petites a la fatxada i amb una tribuna que don-
gués al carrer, tota coberta de cristalls.

—Perquè?
— Per passar-m'hi forses estones sentada lle¬

gint Oscar y Amanda.
—Semblaries un lloro!
I això durava fins que apareixia el galàn i to¬

tes devenien mudes soptadament.

La parella emprenia el camí Eambla amunt,
després d'estrenyes amorosament la mà, boi dc-
nant-se el bona nit.

Aquelles relacions duraven feia molt temps, i
la Layeta mai demanava quan tindrien fi. ¿Per¬
què? ¡Era tan feliç! Veure-1, estrenyer-li la mà,-
sapiguer-se estimada, llegir en sos ulls tot l'apas¬
sionament, o'ir la música de sa veu i en certs mo¬

ments sentir-se acaronada per l'alé del aimant.
Demanar més, hauria sigut tentar a Deu.

Una recança sentia la Layeta, un inesplicable
temor, devegades l'assaltava.

—S'haurà cansat de mi? Estarà enfadat per¬
què no m'he deixat fer el petó que'm demanava?
Demà, depià li diré que... millor dit no li respon¬
dré quan m'ho insinui... però això no està bé...
no, no, me semblaria que tothom m'ho havia de
coneixer. Ho demana amb tanta humilitat, tan
apassionadament... demà, demà, si. Ln petó, quin
efecte deu fer un petó? Si jo gosés... perquè an a
mi també m'agradaria... i vaija, una cosa que
tots la volem, no se perquè no l'hem... ¡Oh, boija,
boija, quines coses de pensar. Demà, no, però i si
s'enfada? Demà, si, si i si.

-r-Quedem que'l diumenge al carrer de Borrell
cantonada al de Sepúlveda, hi trobaràs un cotxe,
puja-hi sense demanar rès al cotxer.

—Però...—objectava la Layeta.
—Anirem a breñar a Miramar, no tinguis por.
—Por, amb tu, Eafe!, de cap manera, sols

que'm sento una vetieta a dintre meu, molt fonda,
que'm diu que faig mal fet.

—'Va, falornies.
I després de juraments mil, el galán se des¬

pedí.

L'habitació estava en la penombra, tot era si¬
lenci, sols sVïa la remor confosa de les onades al
defer-se en escuma boi extenent-se per la platja.

—Meva, tota meva, aquesta es ma aspiració,
l'únic desig de ma vida.

—Si, teva, i tu ben meu, per sempre.
—Es que estic foll per besar tes galtes de rosa;

vull que els meut dits se perdin en la inmensitat
de ta cabellera. ¡Quin goig poguer dourer tos
ulls, sagellant-los amb mos llavis; besar ton coll
de translucidesa alabastrina i sentir que'ls bategs
del teu cor se confonen amb els del meu, en una

abraçada suprema, delirant; recolsar lo meu cap
en ta sina delicada i que no quedi en ton cos vir¬
ginal el més petit espai sense esser abrusat pel
foc dels meus petons.

La Layeta, encisada, retenia l'alé per no per¬
dre un mot d'allò que ben bé no entenia, però
qual sentit se creia endevinar i que li semblaven
enormitats i al ensemps la cosa més natural del
mòn. Per ella significava esser follament estima¬
da i li plavía.

Transcorrien les hores en éxtasi, en Eafel, po¬
dia impunement fer seva a la dóna que tan ino-
centment se li oferia, però un sentiment de con-
miseració i de caballerositat a la vegada vers la
estimada, el contenia. La soletat l'atemoritzava,
la mateixa inconsciencia del perill en que la La-
yeta's trobava, feien de dic als impulsos de'n Ea¬
fel, la pasivitat d'ella li servien per a reputar de
crim qualsevol alevós atentat que portés a cap i

— 218 —



FESTA

flnalmentse confesava que la estimava, i devia
respectar-la.

—Layeta,—digué mentres la tenia fortament
abraçada,—demà surto cap a Lleida on m'he de
encarregar deia construcció d'un hospital, dintre
de poc tornaré, i seràs ma esposa.

Aquesta no contestà, sols demostrà l'alegria de
la nova estrenyent lo més fort contra'l seu pit.

En Rafel, oprimi'l botó d'un timbre. Uns dis¬
crets copets sonaren a la porta als pocs instants.
Entrà'l cambrer i eñ sos llavis s'hi dibuixà una
maliciosa rialleta. A poc, devallaven de la mun¬

tanya, molt acostats l'un de l'altre. Era ja gaire¬
bé nit.

Ja no s'esperava al portal i les demés no po¬
dien fer befa de la Layeta, de manera que apro¬
fitaven les ocasions al taller per a mortificarla,
ja directa, ja indirectament i devegades canta¬
ven el couplet de moda, recalcant l'estroia que
més la podia molestar. Sobretot la Ramona, la
més esboijerrada de totes, era la que s'hi dis¬
tingia.

—«Pero él no la escribió
ni supo nada de sú amante;
y la mora se encontró
en situación muy alarmante.
Se llamaba Juan Español
y nació en la tierra del sol,
pronto cumplirá
le licenciarán
y por mi vendrá.»—

—Que no ho sabeu, noies?
-Que?
—Ja'ns fem la barraca al cim de la muntanya

—deia la Ramona.
—I quan torni ens casarem—afeigia un altre.
—iJa, ja, ja!
—Els homes que porten a les dònes a Montjuïc

cap al vespre no s casen—reraatxava implacable
aquella.

— O, es casen per darrera de la esglesia.
—Ja't dic jo que corra cada mosqueta morta...
L'aludida no contestava, lo que feia encendre

més a les altres.
—Que no ho podem saber quan te cases?
—Quan torna l'arquitecte?
—Aquest es dels que si te he visto no me acverdo.
Alguna vegada, la Layeta, s'aventurava a

dir:

—Enveija, noies, sobretot tu. Ramona.
—¿Enveija? ¡pobre noia! Enveija de no tenir

qui'ns porti a Montjuic quan se fa fosc?—Replica¬
va aquesta llençant ires.

—Tan mateix vius als llims—deia una altre—i
jo si fos de tu l'esperaria sentada.

Però un dia al taller hi va caurer la nova com
una bomba. La Layeta's casava la setmana en¬
trant.

—Qui deu ser l'ignoscen?—Se preguntaven.
—Amb l'arquitecte?
— I cà...—deien incrédules.
—Això es que amb aquell posat de gata maula

ha embaueat a algún infeliç que carregui amb el
mort de l'altre.

—Amb el viu, deus volguer dir.
No s'ho volien creurer i això que la madama

els digué que la Layeta li havia assegurat for¬
malment.

—I quin dia es?—preguntà la Ramona amb
aire mofeta?

-Dijous.
—Aon?
—A la Bonanova.

El dijous el taller estava buit, no hi compare-
gué ni una sola de les oficiales, a totes la tafane¬
ria les havia portades a l'esglesia i mentres s'es¬
perava a la núvia tot eren xiu-xius.

—No ho es.

—le 'dic que sí. Jo'l conec, encare que està
d'esquena.

L'organitzadora del xibarri s'apropà a l'altar
on estava sentat frisós el nuvi, i estirà'l coll rer a
veure-li la cara, tornant tot seguit entres les al¬
tres.

—No ho es.

Entrà la núvia habillada de blanc.
—Aquest vestit no li escau.
—Es comprat fet, de saldo.
—Com que s'han casat a corre-cuita per por de

no haver de baitejar abans d'hora,—digué la Ra¬
mona.

—¡Ja surten, ja surten!
L'orga entonava un himne nupcial, i la pare¬

lla somrient passava per entre les files de curio¬
sos.

— Si que ho es.
— Te die que no.
—No ho has sentit? Vol per espòs an en Rafel

Maspons i no se que més?
—Deu ser, un altre Rafel,—deia encare aque¬

lla no declarant-se vençuda.

Han passat uns quants anys, la Madama par¬
la de retirarse i la única de les oficiales que que¬
da d'aquells tamps es la Ramona, la que més se
distingia en les persecucions contra la Layeta, la
que trobava la paraula més mortificant, la que
més amargava les hores d'engoixa de la enamo¬
rada.

1 la Ramona no s'ha casat, però té un fill que
no coneixerà mai al seu pare, que serà un pre¬
destinat a sofrir eternament i això la desespera
i atormenta a cada instant.

Prou voldria encarregar-se del taller, però sab
que la Madama vol un grapat de mils pessetes
del traspàs.

— Si jo en determinés—pensà la Layeta es
bona i segurament me bestreuria els diners per a
pagar a la Madama.

Quan apretava'l cancell de la porta del xalet
del arquitecte, el cor li batia com si li volgués
saltar del pit.

La Layeta la rebé amb alegria. La veigé amb
el nen i a les poques paraules endevinà lo que lí
havia esdevingut. No volgué remoure la llaga i
abrevià, parlant d'altres coses.

La Ramona s'atrevi i aventurà la petició.—La
madama pensa retirar-se i...

— Perfectament, tu la succeiràs, demà la veu¬
ré i arreglarem l'assumpte.

—Jo't podria tornar els diners de mica en mica.
— Si'l negoci va malament, lo qual noes pro¬

bable, no me'ls tornes i si't va bé, com espero,
quedate'ls pel teu fill, jo'ls hi dono per a que li

— 219 —



FESTA^

erveixin de dot, en reçoit de la bona amistat
nostra.

La Eamona no sapigué respondre, agafà les
mans de la que 11 tornava en bé tot el mal que 11
havia fet, i les ompli de llàgrimes de gratitut i d'
arrepentiment.

FEAKCISOO FREIXAS.

Lo recort del meu bressol
Jo'n sé una cançó, cançó,
cançó, cançó, cançoneta,
jo'n sé una cançó, cançó
que'm cantaba ma mareta
quan jo n'era un infantó.

Amb sa veu. font de dolcesa,
cantabam amorosida,
amb sa veu, font de dolcesa,
em deia qu'en esta vida
lo més milió es mesquinera.

Em deia amb los ulls en plors
que un jorn ella moriria,
em deia amb los ulls en plors,
que per mi un dia vindria
que'm feririen amors.

No creguis mai a les nines,
per ses paraules hermoses,
no creguis mai a les nines,
que eucar que't prometin roses,
sols te donaran espines.

La cançó era feta d'ella
sens acort ni melodia,
la cançó era feta d'ella
pura, com la llum d'el dia,
dolça, com lo fruit d'abella.

N'era lo cant que inventaba
gentil com la flor quan neix,
n'era lo cant que inventaba,

[ cant que dient lo mateix
cada dia cambiaba.

Are quan me poso al llit'
recordo la cançó aquella,
are quan me poso al llit
em sembla veurer-la a n'ella

que vé a vetllarme de nit,

i sentada en mon costat

lo meu inquiet somni esguarda
i sentada en mon costat
vetlla a l'àngel de ma guarda
per si es dorm afadigat,

VICTOR MORA ALSINEL·LA.

LLETRES & ON AMIC
XXXV

Estimadissim amic: Encare van seguint les ■
meves petites excursions. La darrera ha sigut a
Taradell i a Viladrau. A Taradell vaig visitar-hi
un meu company de carrera que des de les aules
de la Universitat no'ns haviem vist. Onze anys!
Com si rès! Talment sembla que era air! Conta,
quin recordar coses i coses del temps aquell!...

A Viladrau ¡quina rara casualitat! vaig trobar-
hi un altre coudeixeple que tampoc ens haviem
vist des de estudiants. Igual que amb el company
de Taradell desgranarem el rosari dels nostres
bons recorts.

Per uns moments tornà a reviure en nosaltres
aquella Barcelona dels carrers de Gignàs i Hostal
del Sol, de Sombrerers i de la Platería, de la
plaça del Angel i plaça de la Catedral. I anaven
passant ràpidament aquells altres carrers de la
Cucurulla, de Sant Sever, del Bou de la Plaça
Nova, de la Riera de Sant Joan, del Portal del
Angel, de la Ronda de Sant Pere, de la plaça d'en
Rovira, de tot allà on en dispeses, associacions o
cafés haviem deixat fortament marcat el nostre

pàs d'estudiants, de joves inquiets i somniadors,
per els quais la vida consistia exclusivament en
boles de billar, en caragolades a la falda de Mont-
juich, en passeigs per el port, en ressopons a «La
Lluna» 0 a «La Vid», en societats de ballaruga
com «El Trò». «La Granota», «Els Propietaris de
Gracia» i «El Niu Guerrer»... i, en uns llibres vo¬

luminosos, molt voluminosos, que en bona veri¬
tat, ens feien més nòsa que servei... I anavem re¬
cordant els companys de classe i anavem passant
llista de tots... aquest, mort, aquell, també... a-
quest, casat... aquell, viudo... aquell altre, sol¬
ter...; aquest, en un recó de poble... aquell, a ciu¬
tat... aquell altre, enllà la mar... tots escampats,
tots correntia la ventura la seva propia sort. Oh,
eterns nàufrecs del immens occià de la vida, com
tornaríeu tots encare cap aquelles dolces platges
de la vostra joventut, com tornarien cap aquella
plaça de la Universitat o aquell pati de l'Hospital
de Santa Creu on hi passàrem uns dies que foren
els millors perquè ja mai més tornarán...! Que ho
fa, amic? Quan un més s'allunya d'aquells jorns
venturosos, més els sent dintre seu, més sent
tota la seva esgarrifança d'aquells goigs ja finits,
d'aquelles esperances ja mortes!... I, perquè ama¬
gar ho—¡si es veritat!—un sent a l'ànima com una
mena de calfret cada volta que gira els ulls cap
aquells dies plens de rialles i cants. Oh, dolços
amics, que en el meu rodar per el món m'heu
obert de bat a bat els braços i m'heu fet escoltar
encare el bategar dels vostres cors! .Jo vos be-
nehesc! Que una i mil voltes puga tornar trobar-
vos i pogueu portar-me de nou aquestes notes
sempre agradoses, sempre recordades amb ínti¬
ma fruició! Amb quina recança vos dic ¡a reveu¬
re! a tu, oh caríssim amic de Taradell, a tu, oh
caríssim amic de Viladrau! ..

Una de les coses que he pogut observar en a-

questa meva darrera excursió, es que cada dia
tot lo d'afòra m'atrau més, es a dir, sento més les
muntanyes i el cel, els arbres i els camps, les ca¬
rreteres i els camins... A cada petit poble que
atravesso, me venen unes ganes irresistibles de
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quedar-m hi i estudiar-ne-'ii la seva manera de
viure i les seves costums i voldria fer estada a
¿ada masía i interrogar a tottiom, ais jaios i ais
fadrins, a les minyones i ais pastors i voldria
arreplegar totes les historietes i totes les llegen¬
des que corren d'aci a allà; que passen d'una a
una altre generació. . i me creuria l'home més
feliç del mòn si podia viure llargament en aques¬
tes cases on s'hi cull i s'hi pasta el pà, on a trenc
d'auba en perolets d'aràm s'hi muny la llet, on
s'hi fan olorosos formatges i matóns, on la terra
es plena de misteri i encant, i on l'ànima se gron¬
xa sempre en els més purs idealismes, apartada
deies miseries, de les ambicions, de les grosses
vanitats dels homes de la urb... Es que'l meu es¬
perit envelleix? Es que està ja fadigat? Es que
fart de desenganys voldria viure una vida més
veritat? Ves a endevinar ho, amic! Jo, solament
sé que el meu esperit cada dia ansia açò, i que es
per mi un nou somni més, una meva nova ilu-
sió...

De les rodeses de cap sembla que marxo un
xic bé.

Moltes i moltes mercès per la teva missiva i les
dugués postals.

Sempre teu devotissim amic

FRANCISCO X. VERGÉS.
Torelló, Setembre de 1915.

AL CAüRER LA FLL·LA

D'anyorament i d'enuig
jau la nina enmalaltida,
té en lo cor una ferida
per on la vida li fuig.

Del vespre fins al matí
com un fret marbre s'està
amb lo front sobre la mà
i el colze sobre el coixí.

j

I es jove... molt jove encare,
mes de dintre de son pit
l'esperança li ha fugit
i... no sab on es ni on para.

T« posada als ulls un tel
i no crec errar de gaire
si dic que al mirar enlaire
busca... l'esperança al cel.

,Sa cara tota s'es fós
i al preguntar-li que té,
respon a tothom... no... ho sé
tinc... una mica de tos.

¡Bon Deu! ¿on van les despulles
d'aqueixa flor tan galana?
Ja'ns ho dirà una campana
allà... pel caurer les fulles.

V MIQUEL CARBONELL SELVA.

Sucant la ploma al cor
(Intima)

Vaig a cometrer un sacrilegi, l'horrible sacri¬
legi de transcriurer al paper i donar-los a llegir,
els mes Íntims, els mes sagrats sentiments que
amago en lo pregón del cor; no es amb tinta que
escric, es amb la sang que brolla d'una ferida o-
berta en mon pit i que ¡ai! jamai veuré guarida.

Sabeu que es la mort d'un flll? L'haveu, per
dissort vostra, sofert mai aquest punyent dolor?
No haveu sentit vostre cor fet presa d'una grapa
torturadora que vos l'esprem fins a deixar-vos
sens forces ni per a exhalar un gemec? No haveu
tingut mai els ulls plens de llàgrimes sens poder
plorar?

Recort amare! reeort que viurà tan com jo
visca. Dolor etern, atormentador implacable de
la meva benauransa per jamai perduda!

Jo he vist morir ma filla i l'he vista morir en
mos brassos passant de la vida a la mort, are bo
na i sana, are freda" i glassada. No tenia rés, mi¬
nuts abans jugava riallera, fresca i xamosa com
un pom de flors; de prompte... ¡oh Deu! que té ma
filla? es torna morada, sos ulls es ficsen inmòvils,
son rostre es contrau, sos punys es clouen; la prenc
en mos brasses.—Filla, ma filla, que tens?—l'om-
pleno de petons, tracto d'introduir els dits en sa

boca tancada amb forsa; rés...
Sou coll es torsa, el cap es deixa caurer, els

brassos penjen, els punys es desclouen... M( rta,
morta! oh Deu! mentida! no ho es de morta, no
pot esser, es ma filla, jo li he donat la vida, jo le
he estimada ja abans de venir al mon, jo he sen¬
tit bategar son cor abans de neixer, jo he espiat
son arrivada nit i dia; es sang de ma [sang, carn
de ma carn, ossos de mos ossos. No ho es de mor¬
ta ¡mentida! no ho es. Qui me la prengui es un
lladre, anc que sia Deu!

...es morta, ben morta.
N'esteu segurs de que's morta? Si fa cinc mi¬

nuts estaba plena de vida, si no tenia cap mal.
Aneu, que vinga el metje volant ique'm diga que
no boes, que jo no ho crec. ¿Qui sab? pot esser un
atac.—No't sembla, esposa, que no es morta; mi¬
ra veus? es calent son cos, sos membres no son ri-
gits, sos ulls no son vidriosos.

El metje, que vinga el metje...

Diu el metje que's morta.
¿Que vos he fet ¡oh Deu' perque'm tortureu al-

xís? Que vos ha fet aquest ignocent perquè'l ma¬
teu? 0 es que al Cel m'en tenen celos i me la pre¬
nen per a ells?

Deixeume sol amb ella, ben sol.

Filla, la meva filla, no'm parles? es cert que'm
deixes? filla, la meva filla, que no veus lo meu do¬
lor? que no veus més llàgrimes com rodolen cara
avall? no sents els sanglots de mon pit? filla, la
meva filla, perquè'm deixes?

Oh, jo no vull que't refredis; dom ta mà que
mos besos li daràn calor. Aixis ¡oh quina mà més
bella! Com sento en ta carn que mor la meva
morir també!

Si ta carn es ma carn ¿perquè visc jo i tu no
vius?

Deu ¡oh Deu! torneumela. ¿Per a quan son els
miracles?
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— Porteu eixes flors, deixau quejo les bi po¬
si... Aixís, entorn de ta testa hermosa, entorn de
ton ecs, per sobre teu...

Flors, moriuse també junt amb ella, ja que
ella es mor...

—Ja tornem a estar sols, ma filla; parlem-nos.
¿Que no ho saps com jo t'estimo? que no ho saps
que si tu'm deixes ma joia es morta per a sempre;
que r enterrarán amb tu?

Com ets bella ma filla; deixa que't besi. ¿Ne
tens prou de flors?

—Ch flors! podeu estar contentes; moriu amb
ella.

Jo l'hi he dat la vida, jo l'he ensenyat a fer
ball-manetes, jo he fet, per a que rigués, cria¬
turades que'm daria vergonya de fer devant la
gent per por de que s'en burlessin.
I tot per a que aquella vida, aquells ball-ma¬

netes que'm feien tan felis, les meves criaturades,
les engunies passades al cosFat del bressol quan
estava malalteta, s'en anessin en un minut.
I tot per a que aquell cos a qui he donat vida,

s'el mengessin els cores ;malehits cores! ¿quin
dret hi teniu amb aquella carn que's meva, que's
tròs arrancat de mí?... un tròs arrancat de mon

cor, on deixa per a sempre oberta una llaga...

Filla, la meva filla, vius en mi com hi vivies
abans de neixer, t'he tornart a recullir i ton àni¬
ma es dintre meu junt amb la meva. Quan jo, a
mon torn, mori també ¿qui recullirà amb dugués?

En aquella llaga que restà oberta en mon cor
al arrencar-li aquell tròs volgut, es on suco la plo¬
ma are que faig rècort...

SOTA'L CEL D'HOLANDA

Impresió de Cap-vespre.
La plana al lluny s'estén, amb tota sa nuesa

clapada de canals, d'estanys i blancs camins.
En la blavor del cel, enormes, amb cruesa

retallen tot voltant, llurs pales, els molins.

El sol va declinant en l'horitzó que plora...
Les vaques en els prats, bruelen tristament.
I. totes, el cap baix, sentint que arriba l'hora
cap als abeuradors, se'n van mandrosament.

La tarda va morint, serena i reposada...
Monòtona rompent, la pau de la vesprada
la veu d'un campanar tritlleja amb desconsol...

I sota'l cel rogenc, les planes adormides
s'esfumen lentament, al lluny—indefinides—
en la claror morent de l'últim raig de sol.

albert PIERA.
La Haia Juny 1915.

Tristor, ets tu la sola companya que's recorda
de mi, la que amb mi passa los jorns de cap a cap;.
del arpa de ma vida n'ets solitaria corda,
que d'alegroia i tendra jamai n'he tingut cap.

Jamai uns braços flonjos ma testa han abraçada,
jamai a uns ulls joiosos, mos ulls han vist plorar,
jamai 01 a ma vora, d'un cor la bategada,
jamai lo mot «t'estimo», d'un pit sentí brollar.

Lo xaragall que amoixa mandrós la margenada,
té creixems i té molça que'l besen al pasar,
l'aucell té sa parella, son sol té l'estelada,
la nit de negres ales, tindrà sa matinada,

fins flors té lo fossar!

I jo que tinc, sinó mon cor que fina
com mustia i decaudida clavellina,

sense una mà de nina

que la vulgui plascívola regar'?
Tinc, lo que sols mon ànima endevina.

Tinc penes que plorar!...
francesc CLIMENT.-

Ombres barcelonines. Ombres literàries, si. En
Barcinonensis no parlarà avui de Barcelona; par¬
larà de literatura.
I farà constar:
Primer: Que hi ha una passa de poesia en vers,

que fa por.
Segon: Que hi ha una escassetat de poesia ew

prosa, que fa fredat.
I pregunta:
Es que sols s'es poeta escribint ratlles curtes?
No's pot fer poesia en prosa?
Tan insípida es la prosa que tan pocs la con-

reuen?
O, es tan dificil que no s'atreveixen amb ella?
Perquè, caballers, m'he flcsat en tots els Jocs

Florals, les poesies constitueixen el noranta cinc
per cent dels treballs enviats.
I a casa nostra, o siga a Festa, també passa lo

mateix.
Cal donar el crit d'alarma; la prosa va desapa¬

reixent de la nostra literatura. Bò es fer versos

(bons, s'entén); però també es bò feyproses, enca¬
re que a voltes siga més dificil fer una bona pro¬
sa que un sonet.

—Senyors poetes, a demostrar que també hi ha
poesia en la prosa i que vosaltres sabeu fer-ne.

BARCINONENSIS.
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Lo que no's pap ml- diners...
Al Dr. D. Antoni Cortés Lladó.

El doctor Feliu, era l'home mes brusc que hi
havia en tota la vila. Els pocs clients que tenia
tremolaven quan se veien precisats a avisar-lo,
no precisament per lo que fes referencia al ma¬
lalt, sinó per lo mal carat que era, i sobre tot per
lo intransifíent que en certs casos, per no dir en
tots, demostrava esser.

Tenia reputació de savi i flns hi havia qui deia
que tenia pacte amb el dimoni doncs feia cures

miraculoses, segons afirmaven els vilatans. No se'l
veia mai en lloc, quan l'enviaven a cercar, mo¬
via un rebombori de mil diastres. La minyona
que'l cuidava, i això que feia vint anys que'l ser¬
via, encare no s'havia acostumat a afrontar els
temporals del seu geniot, i era la primera en tre¬
molar al pasar el recado.

—Senyor, senyor.
—Mun...—rondinava el metge.
—Senyor.
—Que voleu, mal llamp s us endugui a tots.
—Hi ha..—deia la serventa tímidament.
—Apa, cuita, que hi ha.
—L'hereu de cal Tomeu que ve a veurer si hi

pot anar tot seguit.
—Perquè?
— Diu que la seva dóna no's troba bé.
—Que prengui paciencia, tampoc m'hi trobo jr>.
—Es que tenen por que's mori.
—Jlillor per ella, acabarà de patir i d'empipar-

me a mi.
— Li dic que hi va, veritat?—deia la minyona

fent com si's retirés.
—"Vine 'm aqui, bruixa. Qui t'ho ha dit que hi

vaig. Dígali que no hi puc anar, que no hi vull
anar.

—Peròsenyor,—suplicava la bòna dóna,—que's
tracta d'un cas desesperat.

—Si, tots son iguals. Correu, correu, i quan un
hi arriba se troba al malalt atipant-se d'arroç amb
bitxo. Digues que hi vaig, però si son falornies,
quo un altre vegada no m'esperin fins a l'endemà
de l'enterrament.

Els vilatans no l'enviaven a cercar per la por
que'ls feia, però això si, a alabar-lo tots hi feien
chor. Que's cas, a Barcelona, ni en tot el Paris de
Frànça hi havia un metge millor que el senyor
Feliu. Es clar que es savi—repetien sovint—¡com
que s'ha pasat la joventut curant malalts a ciutat
i empassant se una pila de llibrots! Si, encare are
se fa venir llibres que parlen de mals i d'herbes i
d'eines, de tot arreu, de Londras, del extranger i
fins de més lluny del extranger. Jo no se com li po¬
den cabrer tantes coses al cap.

Aquesta fama de mal genit, li havia valgut el
renom de Terratrèmol i a la vila, encare que nin¬
gú s'atrevia a dir-li a la cara, tothom el coneixia
pel docAor Terratrèmol.

■Visita no'n tenia, però en canvi, quan els de¬
més metges insinuaven la conveniencia de tenir
consulta, tot seguit se pronunciava un nom. El
doctor Terratrèmol. La justa fama adquirida s'ha¬
via estès pels pobles de la comarca i a força de
precs també hi anava, no sense llençar mitja dot¬
zena d'imprecacions.

Per la comarca hi planava la miseria. L'any
darrer la secada va fer que les vinyes no don-
guessin més que un fruit raquític i mesqui i aquell
any, l'excés d'aigua va desarrollar el mildiu de
tal manera que no deixà ra'ims als ceps. Els pa¬
gesos miraven al cel, cloent els punys, per a des¬
carregar l'ira que'ls rosegava les entranyes, i com
si pretenguessin amenaçar a Sant Pere per a
que'ls donés en lo succesiu aigua a son temps i en
son just mitjà.

La vinya més perjudicada havia sigut tots dos
anys, la del Garbat i'l pobre home se passava el
dia al troç examinant els ceps com si no's con¬
vencés de sa desgracia, com si confiés que sota els
pàmpols, blanquinosos encare de les últimes pul-
veritzacions de calç, hi aparegués per art d'en¬
cantament un bé de Deu de ra'ims, de grans gon-
flats i sanitosos.

Queia la tarde, una tarde d'un dia gris, dia tar¬
derai que semblava d'hivern. El cel menaçava
novament tempesta i el Garbat el contemplava
plaent-li de que's desencadenessin els elements.
Comensaren a caure gotes groses, bufà fortament
el vent i aleshores llençant una forta riallada em¬
prengué'l cami cap a sa casa.
Al entrar, sacudi l'aigua que l'amarava.
Tot era fosc. S'oïa l'acómpassat croc croc de la

cadira en que senta la la seva dóna, feia dormir
a l'infant.

El s'assentà al banc de prop la taula i
pensà que si tingués llenya podría assecar-se la
mullena.

Li semblà oir que la dòna'l cridava amb veu
baixa, després més alt.

Puijà a sa cambra. Un llumet d'oli espantava
les tenebres.

—Que'm crides, Rosa?
— Si. No se que té aquest nen. Hira.
—Jlala reïra. No més falta que estiguem ma¬

lalts.
—Oh si, sents? No pot respirar. ¡Ai Deu meuT

¡S'ofega! B'ill, fillet.
—¡Mala negada! ¿Que farem?
—Corra, ves a cercar el metge.
—No voldrà venir, 11 devem les deu pessetes de

la conducta d'enguany.
—Fill, fillet. Que se'ns mor, corra, avisa al

doctor Terratrèmol, cuita.
El Garbat surtí disparat tomant la pluija i

aguantant el vent que no'l deixava correr, camps
a través, entonzant-se en les terres molles, entre¬
bancant se amb els ceps al passar d'una vinya al
altre. En cinq minuts se plantà a casa el doctor
Feliu i això que hi havia més d'un quart de camí.

Entrà com un llamp.
—Senyor Feliu-digué pantejant pel cansa¬

ment de la carrera—el meu fill se mor, per l'amor
de Deu, per lo que estimi en aquest món salvi-
me-'l. Potser un dia li podré pagar.—

Per primera en sa vida, el doctor Terratrèmol
no llençà cap imprecació.

— Que té?—demanà.
-S'escanya, se mor.
—Anem.
La serventa li posà un abric i donà el parai¬

gües an el Garbat.
A la primera llambregada se convencé de que

la cosa era greu.
-Gorra, ves a cal apotecari i que't dongui

això—i treient-se un carnet de la butxaca escri-
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gué uns mots i arrencà'l full entregant-Io an el
Garhat.

Aquest agafà'l paper i li donà voltes per les
mans.

—Que fas. mal rellamp te parteixi, troç d'ase,
cuita quel mal va depressa. Es una cosa que va
en tubos de vidre. Te'n faràs cuatre o cinc duros.
Vola.

Al sentir això el pobre home, el paper li cai¬
gué de les mans i murmurà:

—Cinq duros, pobre de mi, cinq duros.
—Que no veus que no hi serem a temps? mal

home!
El Garbat arrencà un plor, que vingué a ajun¬

tar-se a les llàgrimes silencioses que vesava la
seva dóna.

— Saben que sou molt besties? Perquè ploreu?
—Es que l'apotecari no m'ho voldrà fiar.
—Té raò, quel senyor Pau tél lletreret de que

no fia.
—Tè, aquí tens els cinq duros, però cerra.
Als cinc minuts el Garbat estava de retorn.
Poca estona després, el doctor Feliu sortia de

la casa, costant-li molt treball desfer-se de les ma-
naces d'aquest que li oprimien els dits fins a tor¬
ios cruixir.

—Senyor metge. Deu li pagui, si jo puc també
li pagaré.

—Vaja prou, no m'empipeu més, demà vindré
de bon mati, però si'm tornes a parlar de pagar-
me no'm veuràs per aqui. Que't penses que no ho
sé, troç d'ase, que no has fet ni mitja carga de vi?

, EI senyor Feliu ja no hi veu, diuen que els lli¬
bres se li han emportat la vista i renega més que
mai, però are es per doldrer-'s de que no's pot co¬
municar amb els seus amics, els llibres.

A vila se'n riuen del Garbat perquè li ha aga¬
fat la fatlera de apendrer de llegir i escriurer i va
totes les vetlles a casa'l mestre, que també s'es¬
tranya, no precisament de tal afició, sinó de la
facilitat que hi té, de manera que amb tres mesos
llegeix correctament i escriu gairebé sense faltes,
anem a dir que quan era xicot havia anat una
mica a estudi, i encare recordava una bona part
de lo que va apendrer.

El doctor Terratrèmol ja no renega tant, doncs
torna a estar en contacte amb els seus estimats
llibres, slnò com abans, un xic.

A entrada de fosc, el Garbat arriba i comensa
la sessió.

«En los hospitales de Berlin, el doctor Wates-
man ha ensayado con éxito un nuevo procedi¬
miento...»

FEKBÀN M. VALLYE.

BOUÇUET DE PENSAMENTS
PER EL DOCTOR CALL

Quan més sentim, més callem, de la mateixa
manera que en moltes ocasiors per veurer-hi mi¬
llor, mig tanquem els ulls.

Els sufriments son sempre petits, si trovem una
bona ànima que'ns ajudi a passar-los.

Si amb fè mirem al Cel, se'ns curen molts de
nostres mals.

Per ser feliç, té molt guanyat aquell que's
proposa ser-ne.

La virtut, es la única moneda bona per a com¬
prar lo Cel.

Del millor amic i de la gent més allegada a
nosaltres, rebem sempre els més grans desen¬
ganys.

La conciencia no mata a ningú, en el recte
sentit de la paraula, mes en moltes ocasions no
deixa viurer que's pitjor que morir-se.

Tots els mals s'alivien, quan un amic carinyós
ens aixuga nostres llàgrimes.

La pluma, es un amic verdader al que lo cor
li diu la veritat de lo que ell sent. Moltes vegades
escriurer, val tan com plorar.

Formar lo cor dels homes, es feina de les ma-
i-es; Deu les designà per aquest delicat treball de
pastar-lo a petons, dins dels bresols.

»

La paciencia i la constancia, son les claus que
obren les portes de la felicitat.

L'Amor verdader, es una planta amb fondes
arrels al cor; es impossible arrencar-la sense fer-
lo a bocins.

Per la traducció,
S. B. ■

Teniem un diari a la mà i buscàvem en la sec¬

ció d'espectacles un lloc per anar a passar una
estona, quan nostres ulls es ficsaren en un anun¬
ci del Saló Catalunya que deia:

«Grandioso éxito de la danza de gran moda
•FOX-TROT, que ha invadido los salones aristo-
• cráticos de San Sebastián, y se baila en el Gran
«Casino, en Igueldo, en el Cristina, en el Conti-
• nental y demás centros donde se reúne la aris-
• tocráeia, siendo en todas partes la suprema pa-
«labra la danza FOX-TRCT... que invadirá todos
•los salones durante la próxima temporada; su
•ejecución es de un gusto agradabiliino... etc.»
Al veurer això, anarem desseguida cap al Ca¬

talunya, perquè a nosaltres ens plau estar sem-
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pre al corrent de tot, i.no ens agrada fer un paper
ridícol quan anem a una reunió en un salón aris¬
tocrático on, segons l'anunci, es ballarà el Fox-trot,
aquest hivern.

A continuació d'unes quantes pel·lícoles i en
mig de gran espectaeió, sortiren la Comptesse de
Villeneuve, (potser la única dama 7wble que balla
aquesta dança) i en Vincent!, l'afeminat ballarí
d'ulls pintats i cabellera arrissada.
I amb sorpresa de la gent que esperaven un

ball elegant i cerimoniós, la parella comença a
fer voltes, salts, combinacions de tota mena més
propies per a un cír«ol amb clowns i tot, que per
a un saló de persones de ceny i de bon gusf Des¬
prés, seguiren altres figures semblants, a les que
han donat el mon de One-Steep; després un tan¬
go; pro tot acróbalic, i sense rés de fino ni de mo¬
ral.

Al sortir, anant cap a casa teniem el cap plè
de dubtes.

A qui prenen a Barcelona per aristocràcia? Es
que els concorrents als dos salones arislocráticos'
de Sant Sebastià, al Gran Casino, a Igueldo etc.
s'han tornat ximples? Es cert, que aquests balls

invadirán les reunions barcelonines del proper
hiverní

—Ca. Es que al Saló Catalunya abusen i exa¬
geren tan en la propaganda, que aviat estarán
més desacreditats que un concejal.

Que no se'ns digui als catalans que no som hu¬
moristes, i no es presenti als anglesos i francesos
com als reis de la ironia i la sàtira.

Recordaràs, volgut i pacient llegidor que del
Saló de Sant Joan en varen treurer l'esiàtua d'
en Casanovas, per a trasladar la a la Ronda de
Sant Pere; i sense fer gaire memoria recordaràs
també quel'Ajuntament de Barcelona acordà sus-

tituir-la, si mal no recordo, per la d'en Pau Cla¬
ris, 0 la d'algún altre català il·lustre.

Ha passat més d'un any i com el sòcal que ha
tingut tan temps l'honor d' aguantar a en Casa¬
novas, segueix vacant, no va mancar un tranquil
que temps enrera hi enganxes als quatre costats
uns papers blancs amb groses lletres negres que
deien Se a'quila.

iV CKl-vIiV
I

Celia gentil, perquè has fugit? mos brassos
oberts t'esperen desitjant frissosos
sobre mon pit que plè d'amor suspira

fort enllassar-te.

Vina, amor meu, que lluny de tu m'anyoro,
sens tu en mon cor negra tris.tesa hi nia;
ni al sol brillant, ni dels ocells als càntics

trobo ja encisos.

No trovo, no, belleses a Natura,
ni m'es ja grat sobre la terra viure;
camino indiferent dret on m'empenyen

com cos sens ànima.

Es que mon ànima ets tu, tu ets ma vida.
Està aprop teu gaudint de ton somriure,
de ta mirada somniadora i dolça

això es ma ditxa.

II

Al hora hermosa del vespral crepuscle
quan s'adorm el jardí envolcallat d'ombres
vaig cada jorn prop de la font a seurem

com ans solia.

Mes no hi vens tu, oh. Cella benvolguda!
Ton pas lleuger de remoreig dolçissim
com el del ventijol entre el fullatje

no ve a encisarrae.

Romanç tan sol en la quietut augusta
anyoradiç pensant en quan ditxosos
al suau murmuri de la font hi uníem

remor de besos...

Vola a mos brassos, Celia aimada! Torna
al solitari lloc on saps t'espero
disfrutarem allí dels plers que pròdig

Amor ens brinda.

AI^EIX BOIX.

HIVERNAL
La neu cau a borralls sobre la terra
lliscant-ne cel-avall cançadament.
els arbres coronant i l'alta serra

i en tan en tan la besa gelat vent.

Un'au fendelx l'espai: sens'esma vola
i al fí plega les ales cor-glaçada
caient, sobre la neu, feta una bola
i casi be expirant, boi arronçada.

1 enllà'l pobre aucell, queja cobria
la neu amb son mantell qu'apar mortalla,
posant-lo en ma pitrera: al poc obria
.mig revifat les ales: peró calla...

El sol va desglaçant la neu, que Ç()rra
tornada en aigua clara i argentada...
L'inmensa taca blanca ja s'esborra
deixant marcits recorts sa curta estada.

El sol escampa a dolls, per tot, la vida,
fecondisant la terra amb bés d'amor.
I arreu, a volions, l'espai sens' mida,
fendeixen els aucells, alegre'l cor...-

I l'au quejo tenía presonera,
d'el jorn que l'encontrí casi expirant,
lí obro la portella i sense espera
es llença al ample espai, volant, volant...

I em don'un crit d'adeu i amb ses companyes
s'allunya boi cantant, enllà, a l'etzar.
I es perden, allà, al lluny de les muntanyes
on es el cel mes blau i apar mes clar.

E. PER.^LTA SOLA.
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La donzella esquerpa
A la dilectíssima amiga
Na EuIaria Rodríguez.

Mira aquesta rosa menys gemada que ton ros¬
tre, menys roja que tos llavis, menys perfumada
que ta boca. La vareig trencar per tu, perquè
presa en ton pit, es mori envejosa de la teva her¬
mosura. Preii-la.

(•Perquè no contestes i fuges de mi? Ai, hermo¬
sa donzella! Les teves esquiveses em maten les
alegries. ¿Sabs que jo aborreixo a les donzelles
esquerpes? Doncs si, les aborreixo i les odio. Puix
que no puc capir una ànima de dóna si no es tota
bondat.

¿Coneixeu vosaltres an algún poeta? Jo us pre¬
sentaré a un poeta apesarat, perquè es un minyó
enamorat d'una dóna malagradosa, d'una dóna
que no riu, de la donzella esquerpa.
Aixis gemega més que canta, suplicant una

mirada d'amor. Per llaút té son pit que suspira:
¡Aimia meva! ¡Aimía meva!
Eiu, mira m, estima'm.
¿No ets tu la meva ànima?
Les teves esquiveses van a matar-me.
¡1 ets tu la meva vida!
El poeta, apesarat, trenca el més bell roser de

son jardí, una rosa gran i hermosa, la més gran
i més hermosa i s'en va, trèmul, a oferir-la a Tai¬
mada.

Ella el veu arribar i riu; mes es sa rialla un
riure irònic que aclapara al galán enamorat.

—Pren-la—barboiteja com si de genolls esti¬
gués presentant sa rica ofrena a la Verge.—Pren¬
ia, encare que després la llençis al fang i la tre
pitgis i Tescupis!

Queda silencios el galán, estàtic, esperant, en¬
tre alegre i tremolós, quelcom que pot esser una
sentencia o pot esser un arc del cel. No respira.

Allavors passa volant una aureneta primave-
renca. Ses ales toquen suaument la cabellera
ròssa de la donzella. En una barbacana s'atura; i
canta tot seguit una cançó mística, una cançó
pietosa. Demana misericordia per lo que prega
amor.

—Calla't, aureneta sentimental, aureneta com¬

passiva, calla't. Es inútil ta complanta. ¿Sabs qui
es aquesta dóna? Es una dóna que té l'ànima fre¬
da, molt freda, gelada, com les pannes grisenques
dels Oceàns glaçats. Es son cor com una pedra de
riera que ni Taigua pot ablanir... Però, per a que
millor la coneguis, jo t'ho diré: es la donzella es¬

querpa.
—¡Pren-la, pren ia!—segueix pregant el minyó,

allargant, trèmol d'emoció, la rosa vibrant de co-

loreig, vessanta de frescor i de perfums.
La donzella s'el mira burleta, esclata una ria¬

lla crudel i fuig saltironejant com una cabreta fe
réstega que s'en puja per les garrotxes quan el
petit rabadà la crida per a fer li una caricia.

El galàn es queda sol, trist i desconortat, que
ni plorar pot per la seva dissort. I segueix amb la
mà extesa, allargant la rosa, oferint-la... Passa
una ratxa d'aire i la besa compadida...

Quan jo vegi a la donzella esquerpa que es
mofa de Tamor, la deturaré en son camí i m'atre¬
viré a preguntar-li.

—Escolta tu, nena del cor de pedra. ¿Perquè
no ets amable i riallera? ¿Perquè no ets eondes-
cendenta? ¿Perquè fuges de qui t'ofereix tota l'es¬
timació de la seva ànima?

¡Però, ja arribaràs aixis a dona vella!

AETUE TORNÉ TURULL.

Senyors suscriptors de «Festa» que no es¬
tan ai corrent de pagaments amb l'Ad-
ministraoió.

TERRASSA

Roc Barata.—Dèu des de'l mes de

Maig.
Antoni Blasi.—Id. id. id.
N'hi ha d'altres que com que'ls atras-

sos son més recents els publicarem, si¬
nó es posen al corrent, en un dels pro¬
pers números.
Recordem, per no citar noms, a quel-

cuns suscriptors de Vich, Bañólas, Ba¬
dalona, Olot, Girona, Sant Vicens, Fi¬
gueras, Manlleu, Sant Andreu de la Bar¬
ca, i Bonmatí que sinó s'apressen a fer
íondos ens veurem en la trista necessi¬
tat d'incloure'ls en aquesta llista.

Urx
»

ün gran pilot de morts, un baf de sanc per tot
i pobles grans i lliures en cendres convertits,
ciutats civilisades en tèrbol esvalot...
els trens a carretades s'emporten els ferits.

Mullers i fills que resten sense el puntal més fort,
a mils moren els homes lluitant en els combats,
hi han invents qu'aturen la sanc dintre del cor
i bombes tan perfectes que maten a grapats.

Humanitat, escolta: això es el teu progrés?
avui serveix la ciencia per ofegà'l germà,
la llivertat dels pobles el dret de viure ont es?
Es que no tens prou força per deturar la mà?

Has arrencat la vida del fons de cada pit,
la fam i la miseria s'estenen per arreu
al cel pugen les flames del temple mig partit
vols escupí a la cara mateixa de ton Deu.

Aquesta es la teva obra, el fruit dels teus furors
un any... que una follia t'empeny cap a Tabim...
mira les mans crispades d'aquest pilot de morts,
son monstres que facusen del teu horrible crim.

EAMóx SASTRE I S.
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L'Ambrós havia retornat de la capital a pas¬
sar tres mesos de vacances estivals, després de
nou mesos d'estudi intens.

El vnlgtis no comprenia l'esfors d'aquell jove,
que per a defensar-se un lloc i un nom, havia
tingut que suar molts dies i moltes nits. Allà a

ciutat, amagat de les mirades de tots els qui'l co¬
neixien, anava fent via envers l'ideal que perse¬
guia des de molts anys. I tot, tot s'ho devia a si
mateix.

Els cap-vespres, a l'hora en que la naturalesa
evoca més recorts, quan el sol s'esmuny darrera
les muntanyes deixant l'horitzó sembrat de qua¬
dres llampants, com si de la seva cabellera sor¬
tissin una feixada de raigs de foc semi-opacs fent
tat amb les clapes de les nuvolades, l'Ambrós ca¬
minava muntanya amunt per a contemplar a-
quell quadro que s'extenia als seus peus, amb
els camps sembrats, florits i granats.

Allà lluny s'oia l'esquiló del remat que retor¬
nava a la masia després de la pastura; el bon pa¬
gès, amb l'aixada al coll, mig corvat per la fadi-
da, bol remugant l'Angelus vesperti, cami de sa
casa, esperava poguer calentar la panxa amb la
sopa calenta que la mestressa tenia preparada;
les cigales acabaven els darrers cants monotons;
el rajoli de la font ressonava més murmuriós amb
la quietut del vespre.

L'Ambrós quedava sol i pensatiu, pró, no amb
aquells presentiments dels qui no saben compen-
drer la vida, sino amb aquelia placidesa d'ànim,
amb aquell esperit clar, i se li agombolaven al
cervell tots els dies de la seva infantesa i dels
anys mellors de la seva joventut.

I en les seves reflexions; se feia a si mateix el
següent soliloqui:

•L'home persegueix un ideal, i si procura heu-
re'l es amb un fi determinat, el de l'alegria. Qué
es, doncs, l'alegria? L'alegria no es pas la rialla¬
da estrambòtica dels beneits, ni tampoc la rialla
ensajada dels que pretenen enganyar als sem¬
blants. L'alegria prové de la tranquilitat interna.
Quiscun de nosaltres pot esser feliç contentant-se
amb lo que poseeix.

Lo que sol succeir es que en general tots pre¬
tenem enfilar-nos més amunt, seguir muntanya
amunt, sens pensar si'ls aires del cimal convin-
dràn a nostra constitució. El qui s'enfila amunt i
en cada petjada afirma ben bé el peu, jamai s'
haurà de desdir, més, aquell qui segueix munta¬
nya amunt, empenyat per les concupiscències i
les envejes que corsequen, poden perjudicar-lo
les corrents malestruguss, pot trobar-se respirant
un ambient malsà que de cop i volta pot malhau-
rar la seva constitució i anular-lo totalment.

El qui s'enfila muntanya amunt empenyat
pels nobles designis, apoiat per la fermesa d'una
voluntat de ferro, i que cada pas signifiqui un
èxit, un triomf, una victoria, aquell pot com l'à¬
liga alsar enlaire el vol per a poguer dominar
amb la mirada del esperit les miserietes dels qui
boi arrestrant-se com les cuques, se senten domi¬
nadors, com si ocupessin una posició enlairada,
com si'l llot de les baixes passions fos l'espai apro-
pòsit per a empendre voleiades de noblesa.
Allà mateix, a la carena de la carretera del

poblet se belluguen la gent murmurant els uns

dels altres. Els uns mal parlen dels qui no son
com ells; els altres busquen intrigues en el veï¬
nat; els de més enllà critiquen la feina dels qui
no s'ocupen de les coses agenes; els de més lluny
diuen que son ganduls la gent d'estudis; els tris¬
tos senten enveja de la gent alegre; i el qui no
sab divertir-se li sab greu que altres festegin les
diades grans.
I tots, tots creuen anar muntanya amunt. Con¬

fonen el cami de la cova fosca amb el camí de la

muntanya.
En canvi es tingut com un sér extrany aquell

qui sab compendrer i admirar la naturalesa en
les plàcides hores de la solitut. El qui sap escol¬
tar les arpes del bosc, qui entén el cant dels au-
cells i sab llegir el llenguatje de les flors, a voltes
es tingut com un tipu estrafet, i quan no, se'l con¬
sidera un gandul, com si en el món sols hi hagues¬
sin aixades i el soroll inarmònic de les maqui¬
naries.

No val rés l'estudi de la naturalesa i de la com¬

plicació humana?
També es pot seguir camí de muntanya amunt,

parlant amb tot lo que en la naturalesa té movi¬
ment i vida.»
I l'Ambrós baixava Iranquilament cap al po¬

blet, despedint-se de tot aquell misteri do la nit
que venia a extendre son mantell fosc, com si
vetllés el sòn d'aquella gent que no pensava en
res més que en el repòs que necessitaven de les
fadigues de tot un dia de treball.

Fins are l'Ambrós no tenia altre pena que la
que li causaven les enveijetes que sentien els uns
pels altres, i es dolía de l'incomprensió que tenien
la major part de les coses de la vida per a viurer
en una armonía que havia de proporcional-s'-hi
aquella alegria que tots perseguien, i que sens
donar-se-'n compte l'allunj'aven per aquell ma¬
lentès que fà viurer a la gent en perpètua ran¬
cúnia.

Jluntanya amunt, muntanya amunt! Tots
creiem anar-hi, i la major part devalien cap a les
profonditats de l'ignorancia i de l'enveja.

L'enveja, l'enveja ens priva de poguer seguir
muntanya amunt ..

LLUÍS G. FÀBREGA i AMAT.

Lima, 1915.

PERQUE PLORA EL POETA?
En una cambra, il·luminada per un raig de

lluna que furiivament hi entra per la finestra,
apoiat el cap en ses mans, el poeta plora.

¿Perquè plora el poeta? Sent bategar son cor
per una donzella d'ulls negres, brillants com car-
boncles, i fascinat per l'il·lusió de poseirla, vol
glossar sa bellesa i no pot. ¿Es qn'el poeta no sap
rimar sos versos? ¿es que sols son poetes, els que
saben enmotllar paraules a la rima? totes aquei¬
xes preguntes, que porten un dubte crudel a son
ànima, se les fa el poeta i no trovant-hi resposta,
plora amb desconsol.

¿Es qu'el poeta nc sap fer versos? ¡no! es qu'el
poeta voldria cantar l'amor, com jamai ningti 1"
ha sentit ni l'ha glossat, perquè voldria expresar
sos sentiments, amb una parla divina, i cada cop
que comença, li semblen indignes sos versos de
sa voluntat.
I es per que ell es poeta; si no ho fos, son sen¬

timent no cercaria una expressió més enlairada
de la que a sa inspiració acut, i mentres aqueixa'
es feble, el poeta plora.

FRAXCESC GARCIA.
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jVovef f
COmen tarif '

L'últim número de la revista leatro Mundial
reparteix la obra cómica en ur acte dels senyors
Millà i Arroyo ¡Dichoso Tenorio! i el drama d'en
Dicenta (fill) La leyenda del yermo, anunciant pel
pròxim la tragedia d'en F. Villaespesa El Rey
Galaor.

Sastreria Camprubí i Gras.—Boquería, 47.
Barcelona,—Especialitat en trajes sastre per
a senyores.

AVIS IMFOBTANT
Advertim als col'laboradors expontanis

que deuen enviar 1* original en sobre obert
amb la nota «Original d' imprempta» i fran*
queijat com a tal.

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

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

Nostre entranyable amic, l'estimat Director
d'aquesta Revista En Miquel Gras Vila, ha tingut
la desgracia de veure morir al seu fillet Josep
Maria a l'edat de cinc anys.

Conegudes les naturals tendreses de cor del
nostre bon amic, que alcansen un grau insupera¬
ble en les intimitats familiars, no cal pas ponde¬
rar el trastorn que haurà sofert la seva ànima i
el dol que ha vingut a amargar les seves afec¬
cions de pare amantissim.

No haurà deixat de contribuir a la rudesa del
colp lo imprevist de la desgracia; puix fou de in¬
dole tan fulminant la mortal malaltia, que en
poquissimes hores passà el nin de son estat nor¬
mal i de ses joguines infantils a la fossa.

Les aptituts literàries del senyor Gras i ses
predileccions per a el Teatre de la terra, li ha¬
vien deparat una victoria que tindria feliç coro¬
nació el dia mateix del enterrament; dia que,
havent d'esser de plena felicitat, se converti en
un dels més luctuosos de sa vida; com si la pti-
nyenta pena se complagués en furgar i ferir l'à¬
nima humana quan se dibuixa en l'horitzó una
rialla falaguera.

Al acte del enterrament hi asisti una nombro¬
sa concurrencia formada per les personalitats
més significades de Molins de Rei, com també per
altres amics de fóra, especialment de Barcelona,
i per la Redacció de Festa, desitjosos tots d'ofe¬
rir un consol a la familia i de testimoniar-li sos
afectes.

En el cementir, el senyor Miquel Maymó, vi¬
siblement emocionat, dirigí la paraula als assis¬
tents al acte, espresant-los hi la gratitut de la afli¬
gida familia, per a la que tingué paraules conso¬
ladores.

Si es possible disminuir la amargura d'uns pa¬
res a tan cruenta situació, el lenitiu hauria de tro-
bar-se en la manifestaeió de dol de tan nombro¬
sos i bons amics. ¡Tandebó que ella hagi aportat
un conhort al cor del pare, de la mare donya
Garme, avis, gerraanet, oncles i demés familia,
als qui la Redacció de Festa acompanya en el
seu llegitim dolor!

Variat assortit en trajos novitat.=^Sas'
treria eamprubi i Gras.—Boqueria, 47, Bar«
eelona.

Variat assortit en abrics.—Sastreria Gam*
prubi i Gras.—Boqueria, 47, Barcelona.

Essent el company senyor Gras qui devia cui-
dar-se de donar compte i ressenya dels actes 1
funcions que's celebraren an aquesta vila per la
Festa Major, hem hagut de prescindir-ne en a-
quest número.

J. Vives i Boreell

SILUETES RUSTIGÂNES
Narracions

LLIBRERIES;

Verilagutr, Rambla del Centre, 5.
Perelló i Vergés, Pelai, 20.

Trajos i' abrics des de 60 a 125 pessetes.
—Sastreria Gamprubi i Gras.—Boqueria, 47
Barcelona.

Co rrespondencia
Ramón Manà, Sentim no poder servir-lo; peiò no lé inte¬

rès.—Emili Saleta i Llorens. En cartera.—A. Backs Ga^
hriel. Aquesta vegada no'i podem complaurer.— D, Forns TO'
relió. Rebut i mercès.—D. F, Carreras. La prosa no'ns aca¬
ba de fer el pes. Per les poesies 11 contestarem el número prò¬
xim. Envii sempre els treballs per separat.—Hermen. En c^rt-
tera.— Pere Oueraltó Tolosa. No'ns acaba d'agrada.—/.
Bosch i Barrera. En cartera.—Queden lletres per a contestar.
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