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Tntîixxa

¡Oh, Reina del meu cor!..,. ¡Nina encisera.
que 'm tens perdudament enamorat!...
Ja sé perquè al entrar la Primavera
Horeix 1' atmetllé vell, tot d' un plegat.

Perquè, com jo, reb els petons d' uns llavis
íebrosencs, virginals i coralins,
que, dolsos com la mel, guarden ressavis
dels que 's fan, dalt del cel, els querubins.

Recórdat-en, per Deu, dóna escullida;
per Deu i els Sants, recórdat-en ben be:
—Si puc regna en ton cor, tu 'm daràs vida;
si 'm manca el teu amor, jo 'm mataré.
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31' àalma pariona
En Rafel patia d' un excés de romanticisme

tan extremat i era el seu geni tan extrany i tan
incomprensible que entre els seus amics no hi ha¬
via pas complerta unanimitat de criteri al judi¬
car-lo i fins, més d' un cop, havia sigut motiu de
discussió entre ells. Qui el tenia per neurastènic,
qui per una ànima tan exquisida i tan sublim que
no podia colseijar-se sense sentir-ne 1' esgarri-
fansa del contacte, amb les aspres realitats del
mon; uns el tenien per maniàtic, altres per un
somniador fora de la realitat intrínseca de la vi¬
da; mes en lo que tots estaven d' aeort era amb
la cristallina transparencia d' aquella ànima tan
estranya, que no mentia ni fingia i quina since¬
ritat era tan gran que no permetia el ¡més petit
dubte sobre la mateixa.

En Rafel, amb aquell romanticisme de que ha¬
vem parlat, estava assedegat d' amor, necessita¬
va esser estimat, volia estimar i... no podia esti¬
mar. No, no podia estimar perque encare no ha¬
via trobat cap dóna prou digne, cap que fos me¬
reixedora de gaudir d'aquell amor que l'arbo¬
rava. I ell anava pel mon estimant, estimant sem¬
pre a la dóna ideal, aquella dóna que no trobava
per més que anava d' assí i d* aUà amb la carre¬
ga preciosa del seu amor tan sens limits, per a
ofrenar-lo als peus de la que reunís les condicions
—¿quines?—que exigia per a entregar-li aquell
cor que s' abrusava en son propi foc.

¡Si n' havia vist i tractat de dònes! Mes 1' una
era poc espiritual, estava massa agafada a la
carn, 1' altre era d' un prosaicisme aterrador, la
de més enllà ignoranta i aquesta massa saberuda
i cap amb la bellesa que ell desitjava.

Mes ¿com tenia d' esser de bella la dóna que
éll escullis? Es que en el mon no n' hi havia cap
de prou hermosa per a éll?

N' hi havien d' extraordinàriament fhermoses,
sols que 1' una era d' una bellesa extremadament
voluptuosa, r altre de bellesa freda, de bellesa,
d' estàtua, correcte si, mes sense vida i éll la vo¬
lia d' una bellesa especial pot esser no tan bella
com les altres, d' una bellesa que no podia defi¬
nir, peiò que tenia gravada en son cervell i que
la veia ben clara. 1 aquesta bellesa i aquesta àni¬
ma que sentia i no trobava, era la que cercava
debades mentres en son sí cremava el foc sagrat
del seu amor que no minvava mai, atiat per la
vestal de son ànima febrosenca.

La amarga prosa de la vida que no ens deixa
mai somniar, obligant-nos amb les xurriacades
de la realitat a cuidar-nos dels afers de la subsis¬
tencia, va portar-lo un dia a un poble on no ha¬
via estat mai, per a veurer a un amie que '1 tenia
de guiar per a un assumpte que 1' interesava. Al
saltar del tren va trobar-lo que 1' esperava.

—Deu te guard, Rafel.
—Salut Andreu ¿perque t' has molestat?
—T' he vingut a rebrer a fí de que no tingues¬

sis d' anar preguntant d' assí i d' allà. L' indivi-
duu que 'ns convé veurer per a el teu assumpte
es anat per uns dies a X., que està a mitja hora
de tren d' aquí i ens hi podrem arrivai* per a en¬
llestir si 't sembla bé.

— Com m' ha de semblar sino molt bé? sols sen¬
to tenir de molestar-te.

— Cap molestia home, cap, sols té prego que.

com que '1 tren encare tardarà tres quarts d' ho¬
ra a sortir, si no t fes rès podries acompanyar-
me fins aquí a la vora, a casa d' uns amics a qui
s* els hi ha mort la filla i voldria anar a donar-
los-hi el pésam.
I s' en hi anaren; pel camí li esplicà 1' Andreu

com la morta que anaven a veurer—i per a qui
els seus pares havien remogut cel i terra per a
salvar la—s' havia anat decandint com una ceri¬
lla cap per a avall, depressa, depressa, sens íque
'Is metges podessin descobrir 1' enfermetat que la
minava; rès li feia mal, sols una profonda tristor
i uns sospirs sortint fondos, molt fondos, de son
pit eren les manifestacions externes del seu mal.
Llargues hores passava sentada en el jardí mi¬
rant sens mirar en lloc, amb aquell mirar que 'n
podríem dir mirar endintre i quan a 1' hora del
crepuscle anaven apuntant, primer un i després
a grops, els estels en el firmament, en aquella ho¬
ra tan propicia per a que 1' ànima, en la soletat,
s' impregni de poesia i de benestar, se la veia
somriurer en un somríurer dolç, que cada vegada
es feu més lleu, més imperceptible i somrient ai-
xís la trobaren morta ahir.

—Haurà mort d' amor, insinuà en Rafel.
—No ho creguis, ja hi havien pensat en això

els seus pares, mes sempre a ses preguntes con¬
testava que mai cap home havia trucat en son
cor.

Amb aquestes arrivaren a la casa mortuoria;
1' Andreu després de donar el pésam a la familia
entrà a veurer a la difunta, en Rafel també.

Tothom que tinga en el cor sols una fibra ca-
pàs de sentir i hagués posat els peus en aquella
cambra 1' hauria sentit vibrar i extremir-se fins a

lo més pregón de 1' ànima.
Sobre un túmul blanc, vestida amb una túnica

semblant a un romà, hi dormia el somni
etern una noia, que tot just havia traspassat els
llindars de la pubertat.

Conservava el seu rostre puríssim aquell dolç
somriurer amb que havia acullit el bes del àngel
del no rès; les seves divines faccions tenien enca¬
re la serena tranquilitat que regnà en son ànima
blanca de verge inmaculada, fins al derrer batec
del seu cor.

En Rafel, quins peus semblava que s' hagues¬
sin arrelat en terra, la contemplava amb interès.

Un silenci, que feia ressaltar més 1' espetegar
discret dels ciris que cremaven, convidava 1' àni*
ma a recullir-se i a concentrar-se sols en 1' aten¬
ció envers la verge aquella, que reposava amb
muda magestat en els brasses de la mort.

¡Que hermosa estava! quina bellesa més etérea
i més espiritual era la seva, quina ànima més
pura i exquisida devia esser la que s' havia des¬
près d' aquell cos i que semblava sentir-se ale-
teijar per la cambra anant d' un cor a 1' altre
cercant 1' admiració i 1' entendriment de tots per
a la que la havia hostatjat mentres fou viva, com
cerca la mare i' admiració de tothom per a el
seu fill.

Los ulls d' en Rafel brillaven i una llàgrima
rebel s' en havia escapat; mirava la morta, mi¬
rava les flors, mirava enllà on no arriva la vista
i que no obstant els ulls hi oviren quelcom, quan
el seu amic, tocant-lo discretament amb el col¬
ze, li indicà que sortissin. Tenien de marxar.

Camí de la estació no digueren paraula; el
ren arrivà, puijaren al vagó, tocà la campaca,^
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la màquina contestà amb una xiulada i després
■d' una sotregada, comensà a rodar el tren entre
camps coberts de blat que, mogut pel ventijol, els
•dava l' apariencia d' un mar daurat oneijant dol¬
çament, com oneija en l'istiu la nostra incompa¬
rable mar llatina.

Els dos amics miraven distrets per les finestre¬
tes; cap dels dos havia obert la boca encare; en
Hafel va romprer el silenci.

—Andreu, ¿en que pensas?
^ —Psè! en rés.

—Ja ho saps que estic enamorat?
—Que dius are! ¿tu?
—Si jo, jo.
—Be, que vols dir? tu sempre ho estàs d' ena¬

morat, però no saps mai de qui. Ets una ànima
enamorada eternament, però sense parella.

— Es que aquesta vegada ja ho se de qui.
—Home, no se si 't cregui, mes com ho dius

tant résolut et felicito ¿i qui es ella, com es,
d' on es?

—Ella es del teu poble.
—Del meu poble!? Caram quina honra per a la

població que tu hi haigis escullit la teva parella,
tu, 1' home que no 'n trobava cap de prou ideal i
prou perfecte. Jo crec que 'I nostre Ajuntament
el dia que tu et casis el declararà festa oficial.

—Estàs de broma, Andreu. Sàpigas doncs que
si be estic fondament enamorat, jo, en Rafel, es¬
colta-ho be, no 's casarà mai!

ü!

—Prompte ho veuràs ben clar; he trobat ja en
■qui depositar el meu amor que servo tant temps fa
en lo més pregón del cor i ho he trobat are de poc,
no fa pas gaires moments i anant amb tu. ¡M' he
enamorat de la morta! oh! d' aquella morta que
per a mi viu i aienta amb tanta força com quan
romania somniadora en aquest món, on de segur
no havia pogut trobar 1' ànima germana- que fes
digna parell,a amb la seva tan excelsa; en aquest
món on n' hi ha lan poques d' ànimes que 's pa¬
gan aixecar per dernunt de les baixeses i miseries
que 'ns tenen arrapats sobre la pols com arugues
menyspreuables.

He fet tard, mes ¿que hi fa? jo 1' estimo a tra¬
vés del no rés que 'ns separa; ja no va sola la me¬
va ànima, ja te parella i es corresposta ¡n' estic
segur! jo sento la seva, puríssima i sublim, aquí,
arràn de la meva, aquí dintre en lo meu pit on
sento, recullint me, 1' idili dolcíssim d' ambdu-
gues en amorosa conversa.

Jo, clucant els ulls, la veig i sento la voluptuo¬
sa, espiritualment voluptuosa, impresió de sos
llavis sobre mon front, jo sento lo seu bès. Jo
sento clourer's sos brassos a 1' entorn de mon coll,
jo sento reposar sa bella i noble testa en mon pit,
jo sento el bategar del seu cor vessant amor, jo
ho sento ben clar, amic, ben clar. Ja estimo i se
a n' a qui, i soc correspost. Soc felis, Andreu, soc
felis...

En Rafel va callar, el seu amic el contempla¬
va en silenci mentres el tren seguia corrent per
entre camps de blat que, banyats pel sol, sem¬
blaven una mar d' or oneijant suaument al im¬
puls del ventijol, com oneija en l'istiu la nostra
incomparable mar llatina.

MAGÍ MURIA.

oT' arbre gegant
Com recordo la tarde primera
que vàrem passar sota 1' arbre gegant!
Era un dia bell de primavera
estava ufanós i tot ell verdejant.
En el bell-mig del bosc s' aixecava,
mostrant-nos sa copa, altiva i brillant,
sa ombra guardant nos del sol que cremava
sos braços obrint-nos. com un pare amant.
El fullatge an els dos amagava,
nostre cor fortament bategava

¡dolcíssm instant!
quan d' amor follament te parlava
dessota les branques de 1' arbre gegant.

Damunt 1' herba suaument ajaçada
més fresca i hermosa que flor esclatant,
jo 't mirava an els ulls estimada
i tes galtes roges anava besant.
Foren hores d' amor i alegria
hores que passaren, depressa... volant...
en que 1' ánima encesa 'm sentia
i el cor bategava ple d' un amor gran.
Dalt de 1' arbre cantava un' aucella,
jo 't tenia en mos braços ¡tan bella!

i anava gustant,
dels teus llavis la fruita novella
dessota les branques de 1' arbre gegant.

Quan la tarda calmosa finia
de 1' arbre allunyant-nos anava pensant.
—No serà bon amic 1' últim dia

que 't vindrem a veure i a aixecar un cant;
a 1' Amor que de joia ens omplena,
que alegra i fa viure, rient i gosant...
I a la dóna que 'm mira serena
li dic que la vull extrenyent-li les mans!
¡Quants bells jorns com la tarda primera
vam tornar a admirar Primavera

pel bosc passejant!
1 em jurares amor ben sincera
dessota les branques de 1' arbre gegant.

Jo 1' he vist eix hivern. ¡I com muda
aquell bon amic que 'ns vegè gosar tant!
¡Talment sembla un colós sense ajuda
que T fret implacable n' está despullant!
El brancatge que abans ens cobria
del vent se planyia tot trist gemegant,
pro semblava que el vent li plavia
i amb força seguia la copa brandant.
¡Sense cap fulla que trista que n' era!
Pró hi tornarém quan hi riu Primavera

i està verdejant.
I farem... com la tarda primera...
dessota les branques de 1' arbre gegant.

ALBERT PIERA-

La Haia Jener 1915.
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HETRES A ÜH AMIC iBonîc î barato!
XXIV

Avui he tingut una grossa satisfacció que pas¬
so a corre-cuita a trasladar-te en aquest paper.
Aquesta nit he assistit d' amagat a un assaig de
conjunt del Orfeó que acaba de fundar 1' «Esclat
Nacionalista» d' aquesta localitat. I dic d' ama¬
gat, perquè he contemplat 1' assaig des de una
espitllera on ningú m' ha vist. Quantes conside¬
racions aquest assaig m' ha sugerit! Quin plaer
me donava escoltar les veus d' aquells homes ja
madurs, d' aquells adolescents, d' aquells petits
nois, i d' aquella munió de noies! Quina obra més
formosa la que els voluntariosos directors de l'«Es¬
bart» han portat a cap! Açò... açò es fer Patria de
veritat! Patria tot cantant, tot aixecant 1' esperit
amunt, cap allà on no hi arriven les bafarades de
la corrupció, cap a aquelles regions puríssimes
del cel blau, cap allà on en les nits serenes hi par-
palleijen els rutilants estels...!

Jo els ne felicito, i ben coralment, des d' aquí
a aquells abnegats torellónencs que han sapigut
fer brotar de les esterilitats del poble aquesta flai-
rosa flor de 1' Orfeó. I, ne felicito sobremanera a
aquelles examoróses donzelles que après del seu
treball, contribuiexen tot cantant a aixecar les
parets del casal patri. I, aquells joves? quin exem¬
ple estàn donant! Apreneu vosaltres, qui teniu per
escola la taberna, el cul de cafè, i altres llocs on
1' ànima asquerosament s' hi ofega! Apreneu!...
apreneu d' aquesta joventut que quan deixa les
eines del ofici, 1' enformador, les estisores, la lli¬
ma, la paleta, el torn, i les peces de cotó, alesho¬
res se recull i canta, cauta com un rossinyol! Oh
si, son uns rossinyols tota aquesta colla de can¬
taires, amic! En sense saber de nota canten; els
rossinyols fan igual! Si els haguessis pogut oir
com jo els he oit!...

—Apa, torne-m'hü—deia el mestre,—i altre
volta aquella munió de veus reprenia la cançó es¬
timada...! I, amunt, amunt...! aquesta vegada ja
havia anat molt millor que 1' altre...! I aixís, re¬
petidament, passen la vesprada... Una nit assejen
els homes, una altre nit les noies, i de tant en
tant, com avui, donen aquests assaigs de conjunt.
I que alegres son aquests assaigs, amic! Quina
Vida traspuen! I quanta esperança enclouen! A-
quells homes i aquelles dònes que allà tan correc¬
tament se porten, que saben tan dolçament con¬
viure lligats per un meteix ideial, la cançó, qui¬
nes frisances posaren en el nostre cor ja mig ca¬
duc...! En ells hi he vist, amic, el llevat per rejo¬
venir el poble, per vigoritzar-lo, per portar-lo cap
als viaranys de la civilitat! Amunt... amunt...!
orfeonistes de 1' «Esbart»; vinguen cançons, for¬
ces cançons...! Que no s' afina del tot? Que hi fa!
Amunt sempre...! cantàu... cantàu... que la Vi¬
da es amb vosaltres... cantàu! que amb els vos¬
tres cants tot lo corcat caurà, tot lo de fanc se
farà a miques, i tot lo dormit despertarà...!

Cantàu orfeonistes de 1' «Esclat», que els vos¬
tres cants s' escampen per damunt de les teula¬
des, per damunt del campanar, per damunt de les"
montanyes, i que es perden al lluny... al lluny...
cap a les regions de 1' Infinit...!

FEANCISCO X. VERGÉS
Torelló, Març 1915.

Que 'n tenia de raó aquella vella que deia que
no volia morir per veurer coses noves, perquè
mirin que tots els dies ne passen de fresques i de
aquelles que encare que un no vulgui se 'n re¬
corda tota la vida.

Figurinse que l'altre dia, me estava rentant les
mans en lo palanganero que tenim en lo cuarto
de dormir, quan la dóna me digué, amb una cara
de llimoner agre:—Noi, tindràs de buscar pis,
puix segons m' han dit, 1' amo pensa apujar tots
los llóguers de la casa.

Aquesta si que 'm va caurer com una bomba
al mig del clatell, perquè la veritat, ¿que li ha¬
víem fet au el propietari, per ell pendres la lli¬
bertat de cometrer, sense consultar-ho a ningú, a-
quest abús de confiansa que tan directament per¬
judica los interesos dels llogaters?... i a més,
¿on podria jo trobar, amb lo temps que avui co¬
rrem, un altre pis, que reunís les condicions eco¬

nòmiques del que estàvem, que si bé no era tan
gran com lo palau de la Mancomunitat Catalana,
no per això ens mancava lloc per cabri jo i la dó¬
na i els quatre trastos que teníem?. . Vaija que hi
ha coses que fan aixecar los cabells del cap.

¿On té'n aniràs a rodar, pensava jo, com un gos
sense amo per aquests mons de Deu?... No té se 'n
ha'girat poca de feina en buscar un piset per les
alturas, perquè vostès ja compondrán que per cine
duros al mes, no tenia de perdrer lo temps en pu¬
jar i baixar escales per veurer primers i segons
pisos.

Aixís anava filosofant, quan vareig sortir de
casa, i després de donar mil voltes per plasses i
carrers, los meus ulls se ficsaren amb un quadret
que penjat a fora d' un portal d' una casa del
carrer dè les Basses de Sant Pere, deia lo següent:

¡BONITO Y BARATO!
Por lo pesetas al mes se alquila 5° piso in¬

terior, con ascensor, calefacción, bañera, coci¬
na económica, ventilación, agua de pie, Walter
y otras comodidades.

Darán razón portería.

Com no vareig caurer d' esquena, va esser
perquè un sant me va aguantar. Mirin que per
quinze pessetes, trobar una ganga com aquesta,
¿no ni ha per morirse un de alegría?... Un cop re¬
posat de la emoció que 'm causà lo contingut de
aquell quadret, i pensant per tot té deixo, vareig
entrar més que depressa a veurer la portera.

—¡Eh!—vaig cridà—¿que no hi ha ningú en a-

questa porteria?...—sentint al poc ratet una veu
que sortint del fons de un corredor me contestà:
—/ Voy, señorito!

Als pocs instants veigí una dóna grossa com
un bocoi de vi del Priorat, mal endreçada i amb
un cap tot plé de grenyes, que dirigintsem me
digué: - iQ,ue desea caballerot...

—Pues yo venia ,por... veurer aquest pis que hi
ha per llogar.

—En seguida contestà aquella—i sortint del
kiosco amb una clau rovellada a la mà, digué
amb veu poc agradosa:—Cwawrfo Vd. guste.—
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comensant a pujar els esglaons corcats de aque¬
lla rònega escaleta.

Al eser en lo replà del segon, després de haver
passat per les estacions dels entressols, principal
i primer pis, me determino a preguntar-li:—Aícm-
che, mestressa, ¿y donde está, allò del ascensor?...

—¿Le parece aún poco lo que hemos siibido7...—aon-
testà, tot deixant entreveurer en sos llabis una
intencionada rialleta de mofa.

—Aquesta si que 's bona. Es a dir que...—i sen¬
se deixarme acabar de dir, emprengué novament
ella lo camí en direcció al terrat. Al ser allí, obrí
la porta de un quartet que jo me creia que era
per posar-hi estores o trastos vells, més per lo que
després vareig sapiguer era lo que estava per
llogar.

—A qui tiene \d. elpisito—me digué, tot fent mil
esbufecs i aixugant-se amb lo devantal la suor

que li corria per la cara.

—¿I on es tot allò que disa aquell quadret?...
— Ya Vd. ha visto que de ascensor no falta, pues que
subiendo uno, se encuentra arriba. La calejfacción, es
natural, aqui el sol lo achicharra todo. La fregadera
sirve también de bañera. La cocina económica ya la
vé \d. pués habiendo sólo xm fogón, poco carbón se gas¬
ta. '¿Ventilación?... no digo si la habrá no habiendo
ningún vidrio Sano. ¡Agua!... esta, mana todo el dia en
la fuente de la plaza de San Pedro...

—¿Que diu are?... ¿I allí se ha de anar a bus¬
car?...

— Ya pié, pues no van tranvias por esta calle.
—¿I lo del Walter?
—Aqui está.
Efectivament en un recó, empolsegat i aburrit

vareig poguer contemplar un de aquestos apara¬
tos inodoros.

—Escolti, vingui-m aquí. ¿I com pot anar això
sense aigua?...

—Pues por esto. ¿Cree el seTwr que si la hubiese, lo
hubiera puesto el propietario?... ¡Valiente tio,para no
saber lo que se hace!

No volguent saber rés més i deixant-la a mig
predicar, emprenguí de nou lo viatje de retorn,
desenganyat i avergonyit de lo que m' acabava
de passar.

Lo que's aquell dia no'm varen quedar ga¬
nes d' anar a veurer cap més pis.

^MOROSES
La capseta que guardada
tens en eix recó mimat,
jo ja ho sé perquè t' agrada;
perquè hi ha un recort sagrat.

*
* *

Eix clavell que 't faig ofrena
posatel sobre del cor;
doncs 1' amor que 'ns encadena
es viu com el seu color.

★
* *

Una fulla ja secada
d' eix ramell té n' ha caigut;
el teu foc d' enamorada
que ho ha fet, pot sé ha sigut.

LLuls G. SABATÉS.

Pro^a patriòtica
Cert jorn, en que Neptú havia abalotat les ai¬

gües de son Imperi, sortí del fons del mar, de-
munt de blanca carroça d' escuma, una perla
hermosa i divina com cap altre. Les ones medite¬
rrànies r anaren empenyent fins fer-la reposar a
una platja de 1' Iberia i en ella cresqué aquella
perla gaia que s' anomena Catalunya, la Cata¬
lunya galana, la patria nostra.
I aixís nasqué Catalunya. La terra de les ni¬

nes de llavis rojos, ulls negres i cabells d' or. Oh!
Catalunya que has sigut la mare dels nostres pa.
res, com no tenim que aimarte si tota tu ets re¬
cords, si tota tu ets amor!...

Ens recordes als catalans il·lustres: el com¬

pany dels almogàvers en sa incursió per 1' Asia,
en Roger de Lluria; en Fivaller, el diplomàtic
recte; en Jaume I, el gloriós conqueridor de Ma¬
llorca; en Casanova, 1' heròic capità qui morí en
ta defensa, i en fí a tots els que amb sa ploma o
amb sa espasa posaren ton nom a les portes de la
Gloria.

Oh! llengua catalana, ressò d' un refilar de ros¬

sinyols. Oh! runes d' una llengua dolça, armonio¬
sa i suau, llengua dels trovadors que cantaven
les romances més melancòliques i més romànti¬
ques de 1' edat mitjana. Oh llengua catalana que
vares teixir les cançons que 'n el breçol ma ma¬
re murmurava per amanyagar mon somni. Oh!
dolça Catalunya, la dels records grats, que fan
batre mon cor!...
I quan en la soletat d' una montanya, entre

cingles i ginestars d' aromada i florescencia, les
flors mogudes per el vent, semblen dançar al
compàs de melòdica cançó de la terra i si el sò d'
un fiuviol pastoril 1' acompanya, promou un inau¬
dit sentiment de melancolía; és'l' aire de la mon¬

tanya convertit en doll d' armonía, que inonda
'1 cor d' inspiració patriòtica...
I ta senyera que orgullosa oneja en nostres

balconades i en nostres catedrals de romanesca
0 gòtica arquitectura, orgullosa de son passat he¬
ròic!... Senyera gloriosa, recull d' or i sang, 1' or
del blat que és treball i qu' és honra; sang dels
homes que significa sacrifici, patriotisme, heroi-
citat... Quan oneja en les balconades, en les ca¬
tedrals de Catalunya, és 1' ànima de tots que vola
a besar la senyera roja i groga, la senyera de la
patria.

Catalunya! del Sol vares robar el color de ta
bandera i els homes varen humitejar-la amb llur
sang en les lluites...

I aquestes impresions i remembrances de ton
fill, de ton admirador, que han fet per molts
temps la seva vida gaia, han motivat un prec...
El méu anhel més gran, ja que ton cel, que al a-
rrivar a 1' horitzó 's confón amb el mar blau ha
sigut el dosser durant tota ma vida, de mos amors
1 mes tristors, de ma felicitat i de mon goig, és
que la terra teva tan aimada, sia la que ofereixi
repòs a més despulles quan 1' ànima, volant, vo¬
lant, retorni a son Creador...

JOSEP MILLÁS RAURELL.
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TARDE D' HIVERNI' avi creu al metge...
A r avi, les cames ja no 1' aguanten, però en¬

care fa servei, encare té 1' orgull de dir que no 1'
han de mantenir. Es veritat que el seu guany es
petit, però ajuda a sa filla a portar la casai apui-
jar al net, un bailet de tres anys que es més di¬
moni que setze, que fa enfadar molt a sa mare i
en canvi an ell li fan molta, però molta gracia
totes, absolutament totes les seves malifetes.

Que '1 menut, s' enfila demunt de la màquina
de cusir i al tocar el volant, trenca la agulla?
Doncs 1' avi, riu que riuràs.

Que sa filla, pert la paciencia perque fa el re¬
bec i no vol menjar la sopa? Ja se sap, 1' avi in¬
tervé bondadós.

—Dóna, no t' ho prenguis tan a la valenta, es
que no deu tenir més gana.

—Lo que té, es viciadura, vet-ho-aquí—respón
sa filla, arborada.

—Veiam? Porta, jo ho probaré.—I amb la pa¬
ciencia d' un sant, 1' avi esplicant-li histories de
cabretes, de gatets i ratetes, consegueix lo que
sa mare ro havia lograt.

—Oi avi que 'm portarán aquell caball tan
gros, els reis?—U demana el nin.
-Oi.
— La mama me va dir que no. Que me 'n por¬

tarien un de petit. Jo no '1 vull petit, el vull gros,
ben gros, aixís—i aixecava la mà boi posant-se
de puntetes, per a indicar la grandaria del caball
dels seus ensomnis.

—Deixala dir a la mama. Que com que té tan¬
ta feina, aquestes coses dols reis no les sab.

★
* *

—Que no us trobeu bé, pare?
—Perquè ho dius?
—Com que veig que heu deixat la pipota.
—El senyor Enric me va dir que no 'm conve¬

nia fumar.
—Tantes vegades us ho havia dit i ni menos

1' escoltàveu, que m' estranya T hagueu cregut,
al metge.

— Oh, es que are anava de debò. Me va esve¬
rar. La pipa 0 la vida me va dir, i es clar, he dei¬
xat la pipa.

—Es extrany que al últim hagueu cregut.
*
* *

—Avi, ja has tirat la carta pels reis?
—Si nen, si.
—Oi que 'm portarán el caball gros?
—Si, apa, ves a fer non-non.
—Veus mama? L' avi diu que si.

■k
* *

—¡Oh! Si que hi es.
—D' on ha sortit aquest caball tan gros?—es-

elama la mare.

—Els reis me 1' han portat, que no ho veus?—
contesta seriament lo bailet

—Avi, avi, mira.
L' avi entra a la cambra i pren part en 1' ale¬

gria del nin.
—Pare, voleu esplicarme...
—Esperat filla meva, deixe-m primer encen-

drer la pipa, feia un mes que no fumava, i are
que ja han passat els reis, ja no torno a creUrer
lo que diu el metge. Mira que volerme esverar
dient-me que el tabaco espatlla la salud...

feancisco FREIXAS.

Del batlle 1' única filla
ja la porten a enterrar.
Adéu, xamosa pubilla
Ell té dó bon reposar.
Per a sa estada darrera
lo vestit 1' hi van posar
de sa Comunió primera...
Llà d' enllà sense parar,
a mort repica planyivol
lo bronze del campanar.

Tothom que 1' ha coneguda
no la deixa de plorar,
qui la tenia tractada
jamai la podrà oblidar.
Sis nines a coll la porten,
totes vestides de blanc,
montres dels núvols que el volten
1' espesa boira es .ueixant,
a mort repica planyivol
lo bronze del campanar.

Quan al cementiri arriba
lo clot ja té preparat,
lo poble hi va en comitiva
amb lo cor apesarat.
Son cós verge les palades
de terra, es van engolint,
montres com a veu damnada
que del niu deis llamps va eixint,
a mort repica planyivol
lo bronze del campanar.

Demunt la fossa coberta,
una creu blanca han posat;
més dins no hi dorm ¡que desperta
i dret al Cel ha volat!
Com aligot tancat d' ales
un xipré 1' esta vetllant
mentreg sec, trist, xorc. sens gales
com gemec d' agonitzant,
a mort repica planyivol
lo bronze del campanar.

VICTOR MORA ALSIXELLA,

ACLARACIÔ
Nostre estimat company de Redacció en San¬

tiago Boy, publicaba en el número 36 de Festa
corresponent ai dia 10 de Març, un article «Faixa
0 Caixa» en el que s' hi llegien les següents pa¬
raules: «...a laplassa de V esglesia d' unpobletde ma¬
la mort...»

Com sabem que algú, portat sens dupte del
seu dilatat afecte a Molins de Rei, li ha conside¬
rat aquella frase ofensiva per a la volguda vila,
ens complavem en fer constar que mai 1' autor
ha tingut motiu ni intenció de descalificar la vi¬
la, breçol de la Revista que ell adora com tots
nosaltres; que les aludidos paraules son dictades
amb ignescencia responent a la indole festiva del
article; i finalment que el parlar-se de 'laplassa
de l'esglesia» on mài hi ha hagut la Redacció, de-
mcstra que no es referia a Molins de Rei al dir
^pol·le de mala mort» quin concepte no es més que
un terme comparatiu o de contrast per a lograr'
mellor 1' efecte literari.

LA REDACCIÓ.
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Tempestes d' istiu
En un petit poblet de la provincia de Tarra¬

gona, hi ha al devant de la Esgle>ia Parroquial
una casa gran i antiga on hi habita el metge que
es forsa estimat de tothom. Deturem-nos una es¬

tona a contemplar aquesta casa i veurem que da¬
rrera els vidres d' un dels balcons del primer pis
hi ha una dóna jove que tò en sos brassos a una
criatura de pocs mesos. La quietut de la casa i la
gentil figura que estèm contemplant ens convi¬
den a entrar-hi i com si fóssim una ráfaga de vent,
ens trasladem a dins de ses habitacions sense ser

vistos i podem tafaneijar a nostre gust tot lo que
volem. De correguda pujera la escala i entren en
una sala gran destinada a despatx.
Allí sentat darrera la taula de ministre, hi ha

un jove d' uns trenta anys, es magret, un xic mo¬
reno i encare que amb son posat es coneix que es
poc enraonador i una mica serio, porta pintada a
la cara la bondat del seu cor. Ella resta tal com
la hem vista, aprop dels vidres; es alta, primeta,
rossa i de posat distingit, i ademés es aixerida i
molt carinyosa. El ninet que tè al bràs es bellu¬
gadís i simpàtic. Dea els hi deuria enviar aquell
angelet per a aumentar cada dia més la felicitat de
aquella parella, que retirats del bullici i embolics
de la ciutat, viuen tranquilament en aquell poble.

De sopte se sent picar a la porta violentment,
i tot seguit entra en la habitació una minyona que
cansada de haver puijat les escales depressa, amb
prou feines pot enraonar. Diu que hi ha un home
del poble veí que ve a cercar al senyor metge
amb tota pressa perquè una dóna s' està morint.
Ell s' aixeca tot seguit per marxar, mes sa muller
el detura per senyalar-li el cel que s'està enfos¬
quint per moments.—-¿Vols dir que es prudent que
t' en vaigis tan lluny? ¡me sembla que ve una
gran tempesta!—Ell ja ho coneix que es exposat
empendrer el camí per anar tres kilòmetres lluny,
mes es sa obligació i tindria un càrrec de con¬
ciencia si aquella malalta moris sense els seus

auxilis; i tranquilitza a sa esposa dient-li que es
una nuvolada d' istiu i que prompte estarà de
tornada. Marxa precipitadament montant en son

caball, en el que hi fa puijar també 1' home que
li ha dut la nova i desapareix tot seguit carrer
avall.

Ella resta intranquila d' un balcó al altre per
a ovirar el cel i fins puija al solà des ae on se

contempla tot el terme; més esparverada per la
negror que es va apropant, torna al despatx i
allí darrera el balcó amb el fillet al bràs, sent
T enraonament de les veïnes que tement la tem¬
pesta que s' acosta es condolen de tenir els ho
mes al defòra.

El cel es vaenfosquin, un vent huracanat que
aixeca gran polseguera fa petar portes i finestres,
i un llampec enlluernador, seguit d' un horrible i
menaçador trò, fa tancar a tothom dins sa casa
esporuguit. Desseguida una pluija violenta de¬
cantada pol vent que batsega els vidres amb vio¬
lencia, al poc rato es converteix en pedres que
boten per damunt les lloses del carrer. Els trons
son cada volta més esgarrifosos i aixordadors de
tal faisó que instintament fan portar les mans a
les orelles per no sentir-los tan forts. La esposa
del metge està esverada, va d' un cantó a I' altre
desesperada i les minyones no saben com cal¬

mar-l'hi la intranquilitat; 1' una li diu que ja tè
temps de esser a lloc; 1' altre, que pot-ser allí on
es no hi ha arribat la tempesta; mes ella no sent
res de tot això i sa exaltada imaginació vola al
costat de son estimat espòs, i el veu ferit per un
llamp i se '1 imagina a terra llensat per 1' animal
espantat; rebent tota aquella pedregada sobre
son cós. Allavores li agafa una gran esgarrifansa
i desorientada torna a pujar al solà per veure si
'1 veu venir, mes un Ham caigut vora la Església
la enlluerna i esglaiada baixa al menjador i fa
tancar tots els finestrons per a no veure claror de
cap mena, mes per les escletxes massa que hi en¬
tre la flamarada del llampec iluminant per un ins¬
tant aquelles cares. Ella resta groga com la mort,
i son fillet esporugit per tot allò que '1 volta pro-
riqueija a la falda d' una minyona, que per ser
antiga a la casa i portar molta voluntat als amos
li rodolen les llàgrimes cara avall. Comensen a
resar el Trisagi, que interromp tot sovint 1' espa-
tec del trò i els sospirs anguniosos de la mestres¬
sa. Les campanes fan esgarrifar encare més to¬
cant a temps, i entre tan el senyor Rector, seguin
la costúm dels pobles en aquests cassos, surt al
replà de la Església revestit amb 1' estola i el so-
brepellis, portant el Sant Crist per conjurar la
tempesta.
Al poc rato sembla que 's vulgui calmar, més

prompte torna a ploure de valent solsament que
la pedra s' ha convertit en aigua abundosa què
amb gran soroll baixa com un riu pel carrer què
mena a la plaça major, inondant els baixos de
totes les cases.

Ja fa més d' una hora que dura i tot just are
comensa a minvar i el trò va allunyant-se. La
pluja es més suau i el vent empeny les bromes
cap un altre banda deixant veure de tan en tan
entremig d' elles la blavor del cel amb tota sa

puresa destacant-se al lluny els variats colors de
1' arc de Sant Martí.

La sala resta quieta i trista ningú gosa a dir
rès dominat per la angoixa. De prompte se sent
enraonadissa al carrer i tot seguit trucan a la
porta Un crit esgarrifós de la mestressa, com te¬
ment una mala nova la fa aixecar de sa cadira
i baixa la escala corrent, obra la porta i veu a
son marit pantejant de cansanci i mullat fins als
ossos mes sens altra novetat, i ella 1' abrasa for¬
tament arrencant a plorar d' alegria.

Ell ha complert amb sa obligació anant a sal¬
var la vida a una pobre malalta, i al rebrer les
carícies de sa bona muller que 1' estima amb tot
cor inondât d' un amor pur i sincer, oblida el
cansanci i els perills soferts, i es considera 1' ho¬
me més feliç del món.

La tempesta ha passat; el sol rogenc que va

cap a la posta, torna a brillar il luminant els
camps humitejats i els xaragalls que corren ale¬
gréis. 1 en 1' ànima de la esposa enamorada, hi
brollen de nou la tranquilitat, la confiança i H
amor.

KETTI D'IBARS.
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Ja està el bohemi passejant per 1' acera del

carreró brut. Es un pobre minyó poeta que escriu
versos sentimentals que fan plorar au els sensi¬
tius i fan riure an els escèptics. Està enamorat i
és la seva passió un pregón sospirar d' estrofes on
1' esperit canta els seus ensomnis i els seus des¬
mais. Mes ningú les llegeix; solament la seva ai-
mada.

Molts matins i molts capvespres 1' he contem¬
plat en 1' hora d' espera. I he vist eixir del por-
talot obscur d' una casa a la musa inspiradora
de passions i de versos; una dóna pálida espri-
matxada, una" floreta nascuda a les vores d' un
pantà que mata...

Habillada amb un vestit espellifat i vell que
diu, amb el llenguatge mut de la dissort, tot el
dolorós poema de miseria humana, ha baixat a-
vergonyida llurs pupiles que ha besat el sol.
Potser en aquell moment ha vibrat en son ànima
r idea rebel contra les damiseles ben vestide^ue
poden presentar-se hermoses an els ulls del aimat
por a encisar-lo, per a enamorar-lo més. ¡Ella ri¬
ca d' esperit, rica de bondat i d' amor tenia que
sufrir el sacrifici de presentar a son bohemi tot el
feix de miseries que sobre d' ella queia! Allavors
quan s' acostava an ell, assedegat de carícies,
ella vessava una llàgrima que podia ésser ¡de ra¬
bia o podia ésser de conformitat. Però en la seva
ànima el dolor de la miseria resava el més gran

poema de tristesa humana.
—No t' espantis, no, aimia meva. Jo buscaré

per tu 1' or que dorm en les entranyes de la te¬
rra, i et vestiré d' encaixos i et vestiré ¡de reina.
I si no trovo 1' or que busco treballant, el robaré...

El poeta il·lús, 1' enamorat bohemi, diu amb
els ulls a 1' aimada aquesta estrofa mentida... Ell
ds pobre com tots els poetes i sab que lo que diu
és una quimera. Però ho diu perquè 1' infinita
tristesa minvi... I per a aconhortar la mentida
també ha vessat una llàgrima.
I jo, que he pensat amb la dóna aimada que

voldria veure entre sedes i velluts, he encomanat
mon dolor amb el dolor de! poeta, amb el dolor
del bohemi que va atrevir-se a cantar:

«Oh! la infinita tristesa
de 1' aimada mal vestida!»

AETUE TORNÉ TURULL.

Els Jocs Elorals de «Festa»
Fidels a nostre lema, hem organitzat un certa¬

men de carácter literari, quals treballs han d' es-
ser forçosament escrits en nostre llengua.

No cal dir que P únic móvil que 'ns guia es
P enaltiment de les lletres pàtries, portant nostre
gra de sorra a la obra cultural que fa grans i no¬
bles als pobles.

Festa ha lograt la cooperació de persones il¬
lustres i de dignísimes corporacions, mercès a les
quals, ens prometem sia dit certamen una festa
espléndida, baix tots els punts de vista.

Als literats consagrats, aixís com als novells,
els emplassem a que concorrin a dit poètic con¬
curs.

^ FESTA

MAL ALCOR
Sols tú que ets pura i hermosa
me pots privar de patí,
i penso que amb fè. amorosa
pots curarme, cuidadosa
del greu mal que tinc aquí.
Sols til que ets pura i hermosa.

Es de mal que tinc al cor
que 'm queixo massa sovint,
penso que es un mal de amor
que m' ha tret el bon humor-
i sembla que vaig finint.
Es de mal que tinc al cor.

Ah si tu volies cor meul...
es segú que 'm curaré
si 'm jures devant de Deu
que 'm voldràs sempre a prop teu
fins el meu sospir postré.
Ah si volies cor meu!

Jo per sempre, eternament ..

T' ho juro amb tota fermesa,
te dic lo que '1 meu cor sent,
lo que 'm dicta '1 pensament
de ta paraula sospesa.
Jo per sempre, eternament!.,.

antoki ARMAN.

BIBLIOGRAFIA
Bn aquesta secció donarem compte de tots

•Is llibres que se *ns enviïn.

Drama d' amor.—Drama en un acte de Rossend
Llurba.

La darrera producció escènica d' en Llurba,
que tenim al devant, es un quadret d'intensa
emoció dramàtica, de diàlec cuidat i interesant
des de el comens fins al final, el quin—gairebé es¬
tic tentât de calificar-lo de guinyolesc—està pre¬
parat i desenrotllat d' una manera magistral.

La lluita interior de la Adelina—el personatge
de més relleu—la descriu admirablement i si un
defecte podríem retreurer-li es que en la escena
de les cartes amb en Lluís—1' amant—deixa tras¬
lluir massa que elles seràn la causa del descobri¬
ment dels seus ilícits amors i això entenem que es
un defecte, (del que, per altre part, pateixen mol¬
tes obres teatrals) puix que en aquesta classe de
produccions sempre fa més bon efecte que 1' es¬
pectador no endevini més o menys el desenllàs.

En eonjunt una obra que creiem—i desitgem—
val la pena de veurer representada.

M. T.
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JORNS ALEGRES
El sol calent abrusa 1' esplanada,

i els camps segats;
1 cau al demunt d' ells la soleiada,

que asseca els prats.

Per dintre '1 bosc se senten les tonades
del floviol,

i amb el seu tò s' alegren les diades
del Juliol.

El sol es pert per entre les montanyes,
finex el jorn;

murmura el riu, cantant amb ell les canyes,
del seu entorn.

La nit serena es plena de quietut,
menys la masia;

en ella s' ouen crits de joventut
i d' alegria.

FERRAN CAÑAMERAS.

CENTRE CATALANISTA.—La bar¬
ca, Apeles Mestres.—Gent d' empen¬
ta (estrena), LI. Puiggarí.—A qui
busca lo dels altres, Conrat Colomer.

Els aficionats d' aquest Centre organitzaren
una vetllada teatral per a la vetlla del dia de Pas¬
qua, que com totes les que fins avui han celebrat
ha merescut 1' unànim aplaudiment del nombrós
públic que hi acut.

L' idili dramàtic de 1' Apeles Mestres La larca
fou la primera del programa, essent molt ben de-
sempenyada pels senyors Puiggarí, Costa (R.),
Tort i senjmra Pahissa. El chor, que el formaven
els senyors Grés, Cariteu, Julià (F.) i Costa (J.),
molt be.

La part musical, a càrrec del notable pianista
Josep Julià, molt encertada.

Per aquesta obra s' estrenà una bonica decora¬
ció combinada amb uns efectes de llum que causà
1' admiració del públic.

Gent d' empenta ocupava el segon lloc del pro¬
grama. En la secció d' estrenes ja en parlem.

Finalitzà la vetllada amb la bonica comedia
d' el malaguanyat Conrat Colomer A qid busca lo
dels altres, molt ben interpretada per la senyora
Pahissa i els senyors Grés, Costa (J.), Julià (J.),
Julià (F.) i Cariteu.

La nombrosa concurrencia sortí satisfeta de la
variació del programa.

CIRCOL TRADICIONALISTA.-La nit de Pas¬
qua els aficionats d' aquest Circol posaren en esce¬

na devant d' un escullit públic et drama en tres
actes Les aurenetes i la comedia en un acte Gras
i magre.

Se guanyaren justos aplaudiments els senyors
Canallas, Saló, Plà, Serrat, Carbonell, Gimenez,
Mestres, Vives i Lleixa.

JOVENTUT CATOLICA.—El diumenge a la
tarde posaren en escena el drama La paraula d'ho¬
nor 0 Els dos sargents francesos, presentat amb tota
propietat i guanyant-se aplaudiments els princi¬
pals senyors que hi prengueren part.

Acabà la funció amb lo bonic sainet d' en
Lluís Puiggarí Lo misteriós assessinat de la plassa
nova del Cementiri vell molt ben representat.

V.

CENTRE CATALANISTA. — Gent
d' empenta, entremés en un acte

d' en Lluís Puiggarí.
La Ramona, xicota de molta empenta, té rela¬

cions amoroses amb en Pepet que es un noi apo¬
cat que no té les simpaties captades de don Bal-
diri, una mena de fera selvatge, pare de la noia,
que vol imposar-li un casament de conveniencia
arreglat per una parenta, amb un poeta fill d' un
metge de Tarragona que ha de presentar-se d' un
moment a 1' altre, quin moment allunya la Ra¬
mona escribint an en Venanci, el pretendent de
fóra, per guanyar temps. Però com que tots els
enamorats tenen un Deu que els vetlla, el de la
parella de Gent d' empenta es en Pau, oncle d' en
Pepet, que enteral d' aquests amors els protegeix,
disfressant-se de Venanci i presentant-se a don
Baldiri recitant versos i més versos atabalant-lo
tie tal manera, fins al punt de penedir-se d' ha¬
ver donat una paraula, que no tornarà per això
enrera a causa de la seva formalitat. Però segui¬
dament 1' oncle Pau canvia la seva indumentaria
de poeta per la de metge a fi de presentar-se com
el pare d' en Venanci que amb els seus termes
científics i volent suposar una enfermetat a don
Baldiri, s' empenya en operar-lo per força, lo
que promou protestes i un escàndol per part del
malalt sà. En el moment que la lluita entre el
pare i el metge se presenta més violent, apareix
en Pepet seguint la farsa defensant a don Baldiri
i pregant-li que 's retiri per castigar al doctor
impertinent, i aixís succeiex, puix al tancar se
dintre una habitació la víctima ignocent 1' oncle
Pau canvia de roba i caracterisació i en Pepet
llensa per terra qualques mobles fent forsa soroll
per acreditar una lluita amb el doctor. Son cri¬
dats don Baldiri i la seva filla que agraiexen an
en Pepet la seva valentia i P oncle Pau que fa
veurer ha baixat per ajudar an el heroe al sentir
el terratrèmol, aprofita 1' ocasió per demanaria
mà de la Ramona pel seu nevot.

Aquest es 1' argument del xamós entremés del
senyor Puiggarí, que feu enllaçar al públic una
rialla amb 1' altre, pels molts xistos i per les si¬
tuacions còmiques que abunden en P obra.

El senyor Puiggarí interpretà P oncle Pau
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d' una manera mestre, guanyant-se molts aplau¬
diments amb els tipos de poeta i doctor.

El senyor Julià, amb el Pepet, molt Just. El
senyor Grés feu una verdadera creació del don
Baldiri.

Ajudà notablement al conjunt la senyora
Pahissa.

Al finir la representació una forta salva d' a-
plaudiments premià el treball del senyor Puigga-
rí com a actor i autor, fent pujar la cortina infini¬
tat de vegades.

MANELIC.

*■
* *

BARCELONA

APLEC JOVEN IL.—En fra el barco, dra¬
ma en un acte d' en Praneesc Garcia.

El dia 21 del mes passat, tingué lloc, 1' estrena
del drama en un acte Entra el barco, original de
nostre col·laborador i amic en Francesc Garcia.
El drama, que millor n' hi diriem impressió dra¬
màtica, es desenrotllat a la Barceloneta i entre
gent de classe humil. L' argument bastant realista
i ben tramat es conduit acuradament fins a la últi¬
ma escena on adquireix una vera intensitat dra¬
màtica que feu esclatar a la nombrosa concurren¬
cia en un sorollós i èntussiasta aplaudiment.

Si la producció d' en Francesc García es me-
resqué 1' èxit ja apuntat fou degut exclusivament
als seus mèrits propis, puix tots quants prengue¬
ren part en élla, rendint ben pobre tribut a la
amistat que els uneix a 1' autor, posaren tan poca
cura en el desempenyo d' els llurs papers, que la
majoria d' ells se comprèn, com vulgarment se
diu, que s' els havien estudiat per les cobertes.
Tant 1' escena com els personatges foren presen¬
tats amb verdadera deixadesa. Serveixi li això
d' experiencia a nostre amic, puix coses com a-
questes de si ja son prou delicades no deuen mai
deixar-se a la voluntat de mans poc interessades
1 barroeres.

En el debe de 1' obra, sols nos cal apuntar-hi
r excesiva duració de qualques escenes poc inte¬
ressants pel públic, quiscuna deficencia en el dia¬
logat i pot-ser la manca d' una narració que'acla-
reixi per complert tots els extrems de 1' obra. De
fectes que un cop vista la representació no li serà
difícil subsanar-los al autor, i que no restaren res
a 1' efecte impresionista de la producció,-i be ho
demostrà la general ovació que obligà a 1' autor
a aparèixer a les taules i fins a dirigir la paraula
al públic, lo que feu molt emocionat i remerciant
aquelles justes mostres d' aprobació.

Nosaltres, ajuntant nostres- aplaudiments als
d' els assistents a la representació, felicitem co¬

ratjosament a en Francesc García per la vera cer¬
tesa amb que ha donat la primera petxada a 1* es¬
cena catalana.

V. M.

IS'ota d' istiu
L' esclat de llum que el sol de juny envia
daurant el blat que es gronxa al bès del vent
se va esblaimant, aixís, com fí de dia
perdent-se en la gropada lentament.

Algún aucell, 1' espai, fendeix fent via...
El cel se va endolant sinistrament...
Un llamp creua 1' espai en llunyania,
i el tró que ell a fet naixe es va perdent.

Bramula amb furia el vent caragolant-se
i arreu, arreu, els núvols van plorant.

Més prompte la cortina va esqueixant-se,

que els núvols lentament han 'nat formant,
i en 1' aigua, remorosa, s' enmiralla
el cel, que, poc a poc, somriu i calla.

E. PERALTA SOLÀ.

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

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

AVÍS IMPOETANT
Advertim als col'Iaboradors expotanfs

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

Els que vulgan incluir'hl 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 aixís, ho sentirem molt, peró
no publicarem cap trebail que no s' ens envií
amb aquesta forma.

La revista Teatro Mundial ha publicat en son
darrer número els sainets de costums madrilenyes
La verbena de la faloma i Los traperos.
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Per pròxim número anuncia el drama d' Hen¬
ry Bataillé La virgen loca.

Hem assistit a la lectura de la comedia en un
acte del senyor Jornet i Rocamora, Fnginl...

Se tracta d' un sainet escrit molt correctament
i sense cap pretenció, demostran son autor un co¬
neixement complert de les coses de teatres.

Felicitem al senyor Jornet i Rocamora i desit¬
gem que els seus primers passos en el teatre ca¬
talà li siguin protitosos.

El dia 15 del corrent tindrà lloc en 1' Audito¬
rium de Barcelona la segona sessió del Cicle hisíò-
ric de la comedia catalana, 'posant-se en escena La
pubilla del Vallés à&i\ Josep ArrwVi \ La malve-
sia de Sitges d' en Francesc de Sales Vidal.

La tercera sessió se celebrarà el dia 22 amb El
grà de mesc deu Josep Feliu i Codina i Els tres toms
d' en Narcís Campmany.

Per equivocació del caixista aparegué en el
número passat, en P últim vers dels den Libori,
una errata que podria variar el sentit de la frase:
Allà on diu «Pagant Sant Pere.,, talla.' ha de dir:
•calla.'

riera. Apeles Mestres, Joan M. Guasch, Llorenç
Riber i Campins, Eduart Girbal Jaume, Manel
Folch i Torres, Dolors Monserdà de Macià, Carme
Karr, Víctor Català, Joan J. Permanyer, Josep
Pin i Soler, Josep M. Roca, Joan Manel Casade¬
mont, Oriol Marti i Ballés, Antoni d' Espona i de
Nuix, Eusebi Güell, Lluís Millet, Frederic Raho-
la. Lluís Domenech i Muntaner, Ernest Moliné i
Brasés, Narcís Oller, Bonaventura Bassegoda,
Conrat Roure, Manel Rocamora. Francisco Bar-
trina, Joaquim Cabot i Rovira, Lluís Via, Víctor
Brosa i Sangerman, Carles Pirozzini, Enric de
Fuentes, Claudi Planas i Font, Pelegrí Casades,
Josep Saderra, Pau Font de Rubinat, Anton Bus¬
quets i Punset, Josep Alemany i Borràs, Ferran
de Querol, Ramon E. Bassegoda, Sebastià Trullol
i Plana, Miquel Roger i Crosa, Emili Tintorer, Jo¬
sep Roca i Roca, Ramon Masifern, Jacinto Lapor-
ta, Josep Pella i Forgas, Anton Navarro, Joan
Almirall, Cassimir Brugués, Josep Galvany, Se¬
bastià Farnés, Xavier Gambús, César A. Torres,
Jaume Boloix, Antoni Careta i Vidal, Ramon Co¬
lom, Ramon N. Comas, Alfons Damiàns, Jaume
Novellas de Molins, Josep Sala Bonfill, Josep Gu-
diol, Martí Genis i Aguilar, Manel Brunet, Jo¬
sep M. Serra i Valls, ^Manel Ribot i Serra, Jliquel
Laporta, Agustí Valls i Vicens, Joan Oller i Ra¬
bassa, Rafel Folch i Capdevila, Joan Pons i Mas-
saveu, Angel Garriga, Teodor Baró, Josep Ala-
dern. Salvador Bové, Prudenci Bertrana, Fran¬
cesc Carreras i Candi, Pere J. Bassegoda, Sebas¬
tià Sans i Bori, Salvador Vilaregut, Emili Coca i
Collado, Ricart Permanyer, Joan Perpinyà, Vi¬
cens de Maragas, i J. Iglesias Guizart.»

El nostre estimat amic i col·laborador en Ar¬
tur Torné, ha tingut la dissort de perdrer a la se¬
va germana que va morir el dia l.er del corrent
víctima de una llarga i crudel malaltia.

Al nostre bon amic í familia donem el nostre
mes sentit condol.

Academia de «Corte» i Confecció

JIL·ll
6asa de Modes

Cucurulla, 1 y 3, pral.
Telèfon 3567 Barcelona

Nos preguen la inserció de la present circular:

«AL CONSISTORI DELS JOCS FLO-
RALS DE BARCELONA

Los infrascrits, premiats en los Jocs Florals de
Barcelona o Mantenedors que n' han sigut, dema¬
nen a P honorable Còs d' Adjunts que acordi dei¬
xar en llibertat a tots los escriptors per que con-
tribuihexin a les tasques de la venerable Institu¬
ció segons lo saber i entendre de cada hú, fins que
vinga amb lo temps i amb la major espontaneï¬
tat, portada per la maduresa i el concurs de tots,
la unificació ortogràfica de la nostra llengua.

Aixís com los infrascrits no aspiren a imposar
la seva manera d' escriure als Jocs Florals de
Barcelona, esperen, refiats en les tradicions de lli¬
bertat i germanor del nostre poble, que serà atesa
per 1'honorable Còs d'Adjunts la seva demanda
de mutual respecte, única manera d' arribar a
una veritable unió.

Barcelona 1 de Març de 1915.
Jaume Collell, Angel Guimerà, Josep Franque¬

sa i Gomis, Ramon Picó i Campamar, Joaquim
Riera i Bertrán, Jacinto Torres i Reyetó, Josep
Martí i Folguera, Francesc Matheu, Guillem A.
Teli i Lafont, Miquel Costa i Llobera, Artur Mas-

GOlinESPONDENGIA
Francisco Ribera i Font. Eo cartera.—Esfinx. No po¬

dem admetrer treballs que, ells o la carta, no virigan firmats.
Josep M. Abad. No 'ns acaba de s&úsler.—Francesc Gi-

mene\. La traducció es poc acurada.—Artur Torné. En car¬
tera.—Joan i^uig.tSo '1 puc servir.—Pere Solà. Tampoc puc
complaure'l.—/. P. No podem admetrer originals firmats amb
seudonim o inicials.—Francesc Garcia Ja li vaig dir de pa¬
raula.—Daniel F. Carreras A vostè també—Albert Piera.
Li preguem que segueixi enviant, doncs els seus treballs ens
agraden mo\t—Eduart Vila. No'1 puc servir.—A. Backs
Gabriel. L'idea estil be, hi ha estrofes boniques; però el conjunt
es defectuós; veigi si 1' arregla.—Maria Riera Canal. Vostè
rima be. Encare que 1' assumpte es una poqueta cosa li pnbli-
c rem. — /. M. Giniene^ Es bonica però té, defectuoses la pri¬
mera i última estiofa. Veigi d' arreglar ies.—Agusti Pedret i
Miró. No 'ns sembla prou be.—Candor Sala/né. Queda la
darrera en cartera; 1' altre no li receptem perque, com que vos.
tè ho fa bé, tenim dret a esser més exigents. Mercès per tot; es
farií com vosiè indica.—yl. Aveli Estrenger. Rebut i confor¬
me.—/os«/) Font Sala. Vostè ho fa be però li agrairé que en-
vii quelcom mes interesant; aquest sembla una cosa massa ínti¬
ma i mancada d' interés general. Consti qne si no 's publica cs
sols per això i no perquè estiga malament.—Pere Anrich. No
puc servir-lo. - A níoHíO de P. Jaúregui. I.es dues composi¬
cions ens han agradat. Li agrairíem canviés la quarta paraula
del primer vers del sonet, car, ens sembla un xic escabrosa,
donat el caràcter de nostre Revista.—Queden lletres per a con¬
testar.
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JOCS FLGRIILS DE MOLINS DE REI

Amb la valiosa i eficaç col·laboració de les distingides personalitats i benemè¬
rites Corporacións oíertores dels premis que 's repartirán en el acte de la festa,
que tindrà lloc el dia 13 del pròxim mes de Juny, a les 4.de la tarde, en el magní¬
fic saló del Centre Catalanista galaiitment cedit per a celebrar-s'hi el poetic i cul¬
tural concurs que 's regirà pel següent

a la mes inspirada poesia amorosa. Com es de consuetut, el gua¬
nyador escullirá la dama de sa elecció que el Jurat proclamarà Rei¬
na de la Festa.

II. Un objecte d' art ofert pel Magníjiíe Ajuntament a la mellor com¬
posició que tingui per tema F enaltiment de la nacionalitat catalana.

III. Una íinça d'· or, explendit donatiu dels senyors Josep Simón i Josep
Mestre, metges de Molins de Rei, al mellor treball en prosa de ca¬
ràcter pacifista.

IV. Un objecte d'· art ofert per don Antón Jansana, Diputat provin¬
cial, al mellor treball en vers o prosa de tema lliure.

V. Un objecte d' art que ofereix don Emili Seloa, a la mellor des¬
cripció en prosa o en vers de les belleses naturals i agrícoles de
Molins de Rei i sa encontrada.

VI. Un objecte d' art, donatiu del Centre Ccdcdanista de Molins de Rei,
al mellor quadro dramàtic en prosa o vers, en un acte que enclo-

• gui un fí moi'al i educatiu.
VII. Un objecte d' art costejat per don Mic¡ucl Roca, a la mellor com¬

posició en vers o prosa de tema lliure.
VIII. Un objecte cl' art que ofereix don Francesc Rodón del Ajuntament de

Molins de Rei, a la mellor composició en prosa o vers de tema lliure.
IX. Mitja unça d' or oferta per la Colonia Vilagut, a la mellor compo¬

sició en vers que canti a la vida alegre del obrer del camp.
X. Un objecte d' art, donatiu de la Redacció de Festa, a la mellor poe¬

sia de caràcter festiu.

Formen el Jurat calificador Fra/iceseA Matheu, President.—Ramón Suriñach
Baell, Ambrósi Carrión, Rafel Folch i Capdeoila, Josep Granjer, M. Gras Vila,
Francisco Freixas, Magí Muricí, Vocals.—Josep Muntané Selva, Secretari.

El plaç d' admissió de treballs finirá el dia 25 de Maig, a les 12 de la nit.
Totes les composicions han d' esser inédites, escrites en català i com de costúm acompanyades d' un

plec clos que contingui el nom de 1' autor i en el sobrescrit s' hi llegeixi el títol i lema de la composició.
De 1' obra dramàtica que surti premiada la Redacció se reservarà el dret d' estrena, per tot el pre¬

sent any.
Les composicions premiades, seràn publicades en el periòdic Festa, en forma enquadernable.
Tots els treballs deuen dirigir-se al Secretari del Jurat don Josep Muntané Selva, Molins de Rei.

organitzats per la Revista

Molins de Rei 10 Abril de 1915.
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