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FESTA

Els Jocs Florals de FESTA
A continuació detallem les composicions rebu¬

des fins el moment d'entrar en prempsa el present
número. Com que'l plaç d'admisió fineix avui a
les dotze de la nit, les que arribin i nò constin en
aquesta llista, seràn detallades en el número prò¬
xim, i tem avinent als lectors que aquest, en lloc
del 10, sortirà el dia 5 de Juny, a fí de publicar
amb temps el veredicte del Jurat, el qui a més
dels premis ficsats en el Cartell adjudicarà els ac¬
cèssits que acordi.

Segona llista de les composicions rebudes
Núm. 30. Caps de brot. L.: Sens eoneixers se

buscaben, sens buscarse... etc.—Núm. 31. Aquella
flor. L.: A vostres mans.—Núm. 32. Oració al pà.
Lema: «Festa».—Núm. 33. La visió de la ciutat
dormida. L.; L'ensomni del poeta.—Núm. 34. Pau!
—Núm. 35. Maledicció. L.: "Vaig perdre'l ten amor
quant vaig guanyar-lo.-Núm 3(3. Una llissó sa
ludable.—Núm. 37. Aires del mar. L.: Idili.-^Nú¬
mero 38. Crida de rei.—Núm. 39. Nostre amor.
Lema: A la esposa.- Núm. 40. L'Oda de la pa¬
tria. L.: Desvetllament.—Núm. 41. Ramellet de
pensaments instructius. L.: (Utile dulci).—Núme
ro 42. Tres flors. L.: Sonets.—Núm. 43. La riuada.
Lema: El foc te aturadó—que l'aigua no.—Núme¬
ro 44. Follia... L.: Esclat d'amor.—Núm. 45. Ma
poesia... L.: Cel sense estrella.—Núm. 46. "Vull ser
artista. L.: Crit de l'ànima.—Ni'im. 47, Recort. Le¬
ma: ¿T'en recordes, amic meu ..'r*-Núm. 48. Amor,
amor.—Núm. 49. El Feudal. L.: Romanç —Núme¬
ro 50. Nocturn. L.: Dolça pau.—Núm. 51. Pipa que
pipa? L.: Qüento nou forrat de vell.—Núm. 52.
L'Anònima. L.: Malars;-Núm. 53. De Rodas a Pi¬
lât. L.: Si no pue comprà espardenyes—faig la
via a peu descalç.—Núm. 54. Recort de Sant Joan.
Lema: Ja ha passat.—Núm. 55. Aquesta nit t'he
somniat. L.: Djsil-lusió.-Núm. 56. Inspiració...!!!
Lema: Vull copiarte...!!—Niim. 57. Hores passa¬
des... L.: Es tant bell un recort...!!—Núm. 58. Som¬
ni d'amor. L.: Fantasia.—Núm. 59. De la pastora
i del Cavaller. L.: Rondalla d'amor.—Ni'im. 60. De
la vida (drama en un acte). L.: «Miré... pero no he
visto en parte alguna... etc.»—Núm. 61. Mclirreien-
ques. L.: Enfilall.—Núm. 62. Lo cant del rossinyol.
Lema: Tot canta en la vida.—Núm. 63. Amoro¬
ses. L.: Fiat.—Núm. 64. Del temps. L.: Tout passe,
—tout casse,—tout lasse.—Núm. 65. A una ninfa
lleugera. L.: Si no es, fou.—Núm. 66. Pregaria de
donzella. L.: A la Mare de Deu del Carme.—Nú¬
mero 67. Diptic. L.: Vida.—Núm. 68. Maria, la mo-
disteta. L.: La caiguda.—Niim. 69. L'Hereu. Le¬
ma: Lo que yo aprengui dels pares—es tot lo que
ensenyo als fills.—Núm. 70. La vida al camp. Le¬
ma: Vida daurada.—Núm. 71. Marte i Pax. Lema:
Com més anem...—Núm. 72. Desventatjes del ma¬
trimoni. L.: ¡(Jue animal l'home que's easa.—Nú¬
mero 73. Sonets. L.: Triéu i remeneu.—Núm. 74.
A les noies de Molins de Rei L.: iüAgaféu-meü!
—Núm. 75. Idili. L: Clar de lluna.-Núm. 76.
L'usura en el camp.—Medis per a combatre!a. Le¬
ma: «Mireu quin blat més regalat». Clavé.—Nii-
mero 77. Ahont es l'amor. L.: «Como el almendro
florido... etc.»—Núm 78. Olors perdudes. L.: Lo
jardi abandonat.—Núm. 79. ¡¡Adeu a la tardor!!
Lema: Amor vivificant—Núm. 80. Disputa de Buf¬

fet. L.: Un cubert —Núm. 81. Regeneració. Lema:
La pau com a regeneració humana.—Núm. 82. Re¬
corte d'antany. L ; Herminia í Ignomus.-r-Núme¬
ro 83. En la Serra. L.: Visions.—Núm. 84. Cançó
de primavera. L.: Glosa.—Núm. 85. Un nou pro¬
jecte. L.: ¡Vostès dirànl-Núm. 86. ;Ecc-Hoino! Le¬
ma: ¡Plany !—Núm. 87. Glosari d'un cant Lema.
«Amor dona abans les espines que les roses » A.
Navarro.—Núm. 88. La cançó del Pastor enamo¬
rat. L.: Ovelles, cap amunt!...—Núm. 89. Dues es¬
pines espuntades. L.: Quadret Llobregatà.—Nú¬
mero 90. Diàleg. L : El bard i el jotglar.—Núme¬
ro 91. .Juny-Agost. L.: D'una colecció de mesos.
—Núm. 92. Les àvies.—Núm. 93. Sonata gentil.
Lema: «Que donde preside amor—se olvidan mu¬
chos agravios.» Del «Romancero del Cid».—Nú¬
mero 94. Ahir y avuy. L : Vida de goig.—Núme¬
ro 95. Somni d'amor. L.: L'home es al món per a
lluitar.—Núm. 96. Dolços recorts. L.: «Vea inces-
su patuit dea.» Virgili.—Núm. 97. La virtualitat
de les idees pacifistes. L.: «...la paix sans droit,
n'est pas, ne peut jamais être vraiment la paix.»
Leon Bourgis.—Núm. 98. De la vida Creu. L.: As¬
pectes.—Núm. 99. Planys eròtics. L.: Pidolant un
bes.-Núm. 100. Tempesta. L.: Núvols negres.—
Núm. 101. A Catalunya. L.: Avant! (1).—Núm 102.
La posta. L.: «Quod barbara non fecerunt, fece-
run Barberini.»—Núm. 103. L'eterna follia Lema:
Plenitut.—Núm. 104. Imperanta sacra. L.: Amor-
Vita.—Núm. 105. L'amor de les flors. L.: Morir
d'amor quin dolç morir—Núm. HO. Noves de
França. L.: La «Creu Roja» i etc.-Núm. 107. La
elegia de la guerra. L.: 1914.—Núm. KS. Horacia-
na. L.: Hola rebadà!—Núm. 109. Els tres amors de
l'aigua. L.: Balada del molí.—Núm. 110. El miste¬
ri de l'estany de la caseta. L.: Les aigües tranqui¬
les guarden secrets—Núm. 111. La vida del camp.
Lema: Això es vida.—Núm. 112. Del calendari del
meu viure. L.: «Padre del cel; dopo i perdutigior-
ni.» Petrarca.—Ntim. 113. La cançó del pagès Le¬
ma: Vida camperola.—Núm. 114. Pau als homes
de bona voluiïtat.—Núm. 115. Mare... (monòlecó
Lema: ¡¡Pobre infantóü—Núm. 116. Cant al taron¬
ger. L.: Feconditat.—Núm. 117. Meditacions. Le¬
ma: Pau. pau i sempre pau.—Núm. 118. La críti¬
ca. L.: Cuento.-Núm. 119. Nació Catalana. Le¬
ma: ¡Visca!—Núm. 120. La Font del amor. L : ¡Vi¬
nal—Núm. 121. Garí i Riquilda.—Núm. 122. La
Pau Salvadora. L.: ...in terra pax hominibus bo¬
na; voluntatis.—Núm. 123. Oda a Alsacia. L.: Fra¬
ternal.—Núm. 124 Idílica. L.: ¡Tristos recorts!—
Núm. 125. Sonets pluvials. L.: Aigua, Senyor.—
Núm. 1'26. De l'amor. L-: Per l'amor.-Núm. 127.
Fortitnt. L.: Llibertat.—Niliu. 128. Els tres toms.
Lema: Costums de la terra.—Núm. 129. Cants de
joventut. L.: Visions.—Núm. 130. En les grans se¬
rres catalanes. L.: Muntanyes d'encantament —
Núm. 131. El ruc perúc (Faula). L.: L'ase camina¬
va fent tric-trac.

Jlolins de Rei 22 Maig, a vuit hores del malí.—
El .Secretari, Josep Muntaxé.

(i) .-^qctsta composició s'ha rebut desclosa i scnse'i plec
clòs que de-a portar el nom del autor.
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Il'altrc teinpis
Inipresións de viatge.

Al empendre la marxa rautomòvil de línia, va
treurers respectuós la gorra el mecànic que'l guia¬
va i amb'tò alegre, de persona coneguda a qui fa
temps que no s'iia vist, va dir-me; ¡Bon viatge se
nyor!

No m'era desconeguda aquella cara, més, de
moment, no atiuava qui podia esser.

La gran velocitat que dúiem, và fer venir a
la meva memoria els antics viatges fets amb pe¬
sada diligencia, tan mancáts de comoditats, com
plens de poesia.

Feia deu anys de l'últim i el recordava com si
fos el dia abans.

Era el mig dia; un sol explendent, feia calurós
un dia del mes de Janer. La Rua Nuova de la ai-
xerida ciutat de Corunya, tenia gran animació de
gent que anava i venia portant farcells, maletes

• i tota mena de bultos dels que emprenien viatge
en la diligencia, que parada al mig del carrer,
sortiria cap a la ciutat de Compostela.

Malgrat no haver-hi encare els cavalls engan¬
xats, tothom s'apressava a pujar-hi, porucs de
quedar-se sense lloc.

Ja sols quedaven buits els seients preferents
anomenats de berlina, reservats per uns viatjants
de comerç que, des del balcó de la fonda del de¬
vant, miraven com alguns toca-tardans hi puja
ven, donant una mirada triomfant, volguent dir
que també alli «els últims serien els primers».
Mes ;ai! aviat es desvanexien les seves iliusions
i en mig de general rialla, passaven com a gran
favor, (que prou car pagaven) a dalt, a la «vaca»
junt amb els equipatges.

Aparegué aleshores una corrúa de cavalls i
mules amb els guarniments plens de picarols, qual
alegre dringar completava el quadro d'animació.

Muntà'l «postillón» al cavall devanter; agafà
les brides el «majoral» i fent petar sorollosament
la tralla el «zagal», arrencà la diligencia fent
gran terratrèmol al correr per sobre l'empedrat,
sobresurtint d'aquell estrèpit, la veu forta i ronca
del «majoral» cridant, ¡arre, arrel ¡Generoso! ¡a-
rre, arre! ¡Capitana!

El seient que jo ocupava, era'l de darrera el
qual feia cantonada, per lo que vaig poguer do¬
nar, al passar, una mirada de comiat a ¡la gran
gentada que com si fos dia festiu, es passejava
alegrament pel carrer Real, on els forasters hi
queden embadalits contemplant les xamoses ga¬
llegues d'ulls grossos com amples finestrals, i bust
exhuberant d'esculpturals formes.

Fóra ja de la ciutat i dels arrabals, es sorpre¬
nent l'espectacle que ofereix la naturalesa als
nostres ulls; en un cantó el mar, mansoi, acaro
nant la platja com si transmetés les carícies dels
séus fills emigrats en llunyanes terres; les bar¬
ques de pesca que reposaven de la tasca d'aquell
dia i prenien dàlit per tornar-la a començar. Unes
quantes cases de pescadors formant poblets i al
lluny la foradada d'un morrot de montanya, do¬
nen una petita idea de la hermosor d'aquell pai¬
satge.

De sopte, uns núvols negres varen tapar el sol
extenent-se ràpidament, cobrint al poc rato el
cel. Comença a ploure i a girar-se un vent molt
fret. Aleshores vaig reparar en dos bailets, que

ja havia vist a la sortida i que segurament ens se¬
guien, sentats en els pujadors els ratos que l «za¬
gal» feia com qui no'ls veu i adelantant-nos per
dresseres i viaranys, en les voltes que donava la
carretera. El mes petit anava descals, una vella
i esquifida americana, fingint que l'abrigava, dei¬
xava veure que no duia camisa.

A mig camí, en un petit poblet, vàrem aturar-
nos per a canviar les cavalleries; també entrà
nou personal. El «majoral» tenia cara de mal ge-
nit. Endevinant-ho els bailets, que al primer l'ha¬
vien ajudat a desguarnir el bestiar, s'allunyaren
un bon troç, al veure la farrenya cara de'l segón.

Mentrestant, tothom bevia en la cantina, típi¬
ques taçes de vi del Rinero de gran renom en la
comarca o grosses copes de cognac.

Ja fosqueijava quan emprenguerem novament
la ruta, el fret se feia sentir de debò, el pobre bal¬
let de peus nús, procurava en va ferse'l passar,
corrent, saltant i fent cabrioles, per sobre'l fang
de la carretera.

La pluja apretava de valent; per aixoplugar-
se i àdhuc escalfar-se un xic, es plantà d'un brin¬
co al pujador del cotxe, amb una trista mirada
demanà compassió i obrint la portella inclinà el
séu cos cap a dintre; tremolant i petant de dents
¡pobre xicot! devíem pensar tots, perquè ningú
protestà del que feia. El baf calent de dintre ja
'1 retornava, quan es parà el cotxe sentint-se la
veu del «majoral», manant fer-lo baixar tot se¬

guit. ¡Fóra d' aquí! digué el «zagal» fent petar la
tralla, com si esquivés un goç. Donà el pobre xi¬
cot tal mirada als viatgers demanant socors, que
entrà en el cor de tots i fent-me ressò dels nostres
sentiments vareig cridar; ¡no baixis noi! el teu
viatge està pagat. El silenci de la nit feu arrivar
aquestes paraules al «majoral» i amb tó contra¬
riat digué: ¡Cobra'l are; cobra'l are! que després
foren excuses. Al sentir-lo, no vaig poguer repri¬
mir un, ¡infeliç! al pensar lo trist que deu esser
tenir un cor tan dur als sofriments del pròxim.

No sols tingué'l viatge pagat, sinó que de la
capta feta sobrà encare un grapadet de calderi¬
lla. ¡Mercès! deia amb veu tremolosa; no calia
que digués mes, prou vessaven agraïment els
séus ulls.
'Dugués hores després, uns llumets llunyans

avisaven l'arribada a la ciutat de l'Apóstol.
Tot just aturat el cotxe, mentres descarrega¬

ven els bagatges, caminant per deixondir-me les
cames, vaig preguntar a n'aquell bailet on ana¬
va. A casa l'amo, respongué; soc aprenent ferrer.
'Cna baralla entre un parroquià i un fadrí, per si
havia ferrat malament una parella de mules, fou
causa que d' un cop de ferro que'l fadrí tenia a
la mà, li esberlés el cap. Ahir hi hagué el judici
a la Corunya i, com testimonis, fórem cridats 1'
altre noi, que venia amb mi i jo. L'amo me donà
diners pel viatge, dient-me que per la tornada ja
'm pagaria el senyor jutge puix que'n servei de
la justícia sortíem; mes per cobrar tenia d'espe¬
rar alguns dies i no hem tingut més remei que
tornar a peu, puix tampoc hauria pogut pagar
l'hostatge.—¿I el teu company?—¡Oh! e!l rai que
té pares que li donaren diners: més jo soc orfe i
de cèntim no'n ting cap. Ell s'ha quedat a dormir
a l'hostal on canviaren els cavalls.—Vaig afegir
unes quantes monedes més a les que havia rebut
i donant-me novanjent mercès va desaparèixer
en la foscor de la nit.
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En aquest moment dels méus antics records,
Sirfi la cara el mecànic tocant-li la claror de plé,
no hi havia pas dupte, era el ballet d'aquell r\l-
tim viatge amb diligencia.

Corríem amb velocitat vertiginosa, i ja es veien
els arrabals de la ciutat que guarda tantes artís¬
tiques grandeses de temps passats. Sos habitants,
de tan ensenyar la seva mai prou admirada Cà-
tedral i altres monuments qual grandesa suposa
reculliment i quietut, parlen baixet com si tota la
ciutat fos un temple; sos carrers estrets, on els
passos hi ressonen convidant a caminar de pun¬
tetes per no despertar tanta grandiositat passa¬
da, tinguda are amb tant d'abandò.

Ja arrivais al «garage» i descarregats els e-
quipatges, vaig tenir un fort disgust al adonar-
me que m'havja descuidat la clau sobre la taule¬
ta del qoarto de la fonda de la Corunya. El ca¬
rrabiner no volgué deixar-lo passar sense revisar
1 no vaig tenir altre remei que anar-me'n al «Ho¬
tel» concirós i mal-humorat, pensant la manera
de poder rebre la clau més aviat.

L'endemà a les vuit del dematí, trucaren a la
porta del quarto i el moço entrava l'equipatge
méu, quedant jo agradablement sorprès al rebre
una bonica i lluenta clau acabada de fer, amb
una cartulina que deia: «El mecànic de l'auto que
ahir el conduí, té la satisfacció de recordar-li,
que'l noi aprenent de ferrer a qui conegué fa déu
anys, no és un desagraït.

XAVIER PALAÜDAEIES.

PELS MORTS
Camí del cementiri
no se'l que m'ha passat,
camí del cementiri
lo meu cor ha plorat.

Les fulles xiuxejaven
una trista cançó,
les fulles murmuraven

una dolça oració.'

Al devant d'una llosa
lo meu cor s'ha parat,
s'ha badat com la rosa

i en un plor ha exclatat.

De dintre de la llosa
una veu ha florit,
era una veu hermosa

que amb tó amorós m'ha dit:

—Per que, així, ploras amor?
Si quan t'adormiràs
en braços de là mort,
amb mi l'amor viuràs

que creix dintre el teu cor!
■Per que, així, plores amor?

Camí del. cementiri
lo meu cor. ha plorat.
Camí del cementiri

¡lo meu plor t'ha regàt!
JOSEP M.° SANJAÜME.

Contents i enganyats
—Creu noi que tinc una, veritable satisfacció en

veure-'t de nou No per lo materialisme dels qua¬
tre o cinc duros que'm pugui valdrer la consulta,,
sinó per lo gust de parlar una estona amb tu.

—Lo mateix te dic, mes com que's tracta d'un
cas especialíssim, com ja hauràs vist, i recordant-
me de que't dedicaves a malalties nervioses, es
per lo que vareig tenir empenyo en recomenar-te
a la familia.

—Jo te ho agraeixo.
—Doncs si, es un malalt que es capàs de fer

tornar ximple a un sabi.
-Tractant-se d'enfermetats de aquesta índole

no es estrany. Esperat que tancaré aquella porta,
puix devegades hi ha curiosos que volen saber
tan com nosaltres.

—Donco com te deia, per mi es tracta d'un es¬
tat de neurosisma.

—Dispensa que te interrompi; ¿que no vàreu
anar a Ribas aquest any?
-Hi vareig acompanyar a la senyora, però als

vuit dies ja tornava a esser aquí.
—Nosaltres vàrem passar una quinzena a Olot,

i la veritat, ens va provar molt be.
—Continuant la historia de la malaltia, sèmola

que'n aquest pacient no li son nous aquests des¬
arreglos que se sent, puix segons esplica...

—Ara que recordo, ¿el dimecres que eres al
Liceo?

—Hi vareig ser dos actes.
—¿I que te va semblar d'aquell Olello?
—Que vols que't digui...
—Lo que's el tenor Calleja va estar admirable¬

ment, sobre tot en el segon acte dient aquella fra¬
se de Ora per sempre addio, santa memoria.

— Si tot lo que vulguis, però a mi donem músi¬
ca sola.

—Doncs jo, si no va acompanyada de hcl canto,-
m'hi adormo. L'altre nit vareig estar a sentir
Lakmée per la Barrientes, que creu noi que hi va¬
reig disfrutar. Air ens varen donar Tosca, cantada
per en "Viglione Borghese, fent aquest un Scarpia
com poques vegades se ha sentit al Liceo. Te dic
noi que portem bona temporada. La senyora vo¬
lia abonar-se als concerts de la Sinfónica de Ma¬
drid, quan varen estar aquí, però al últim vaig
poguer persuadir-la, perquè per mi es molt mi¬
llor...

—No, amb això no hi passo. Jo respecto el teu
gust artístic, però per aquell que li agrada la bona
música, allí s'hi disfrutava. Si tu haguessis sentit
aquella sinfonía de Bramhs, Els Mestres Cantors, la
Mortd'lseo, i sobre tot, YOvertura de lannhanser,
allò era el deliri, no's podia demanar millor.

—Respecto també el teu parer, però ja saps tu
que en aquest món tot son gustos.

-Perfectament, sobre aquest punt no tinc de
ferte la contra.

—¿Les set toquen? ;Que passa depressa el
temps!

—Amb dugués paraules te posaré al corrent.
—No puc, tinc un'altre consulta a Sant Andreu

i faria tarí.
—¿I que els hem de dir a n'aquesta gent.
—No té apuris, veuràs com surto del pas... Ja

poden passar. ¿Es vostè la esposa del malalt?
—Si senyor, per servir lo.
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—Doncs segui i escolti. Amb el company ens
hem ocupat detingudament de la malaltia que

■ sofi-eix el seu marit. No hi cap dupte que tot quan
se li ha fet fins are ha estat indicadíssim, però
avui hem de ser ingenuas, això es, no podem dir
de una manera concreta lo que té el pacient. ¿Que
més voldríem nosaltres?... ¡Quanta satisfacció fo¬
ra la nostra'.... Però no per això desmaiem, puix
que amb la consulta de demà...

—¡Ai, Jesús!... ¿Demà han de tornar a venir?
—Es precís, es de conciencia.
—¡Si que estem frescos!
—Ni frescos, ni calents, senyora. El metge no

■pot deixar a un malalt fins haver dit a la familia
el diagnòstic i el pronòstic de la seva enfermetat,
aixís com el tractament que ha de seguir.

—I doncs,f¿que li haig de donar al fill del meu
cor?

—Referent al plan farmacològic, seguirà el ma-
tei.x, l'únic que hem canviat, després de molt dis¬
cutir, es i'aliïneut; per comptes de tapioca, li do¬
narà sopes de ceva. Vaija, senyora, tranquilisis, i
fins demà, si Deu ho vol.

*■
* *

—¡Noia!... ¿Qué ja son fora?
—Si, fill. no't descotxis.
—I be, ¿que t'han dit?
—¿Que m'han dit?... Que encara tenen més

gana.

En la ribera del Llobrept
La somniadora salzareda,
està del riu enamorada...

Lo riu li endreça, ses remors
pel ventijol que suau l'oreja,
i ella frisosa per l'amor
respon, movent ses fulles tendres.

l amb la cançó, que ell la captiva
les branques ritmen una dança
d'encisadora poesia.

Lo riu, un bés, gaudir voldria...
Empro no sab, com abraçaria...

Fer llà radera, les montantes,
lo sol envia l'últim raig,
per sobre l'aigua enjogassada,
i el riu. humil, apassionat
el raig espitlla en sa corrent,
que reflectint besa el boscàtge.

1 els troncs gentils, van agitan-se
com si sentissin la frisansa
d'aquella mística abraçada.

La somniadora salzareda,
n' està del riu enamorada...

.TOSEP FONT SANS.

LLETRES A UN AMIG
XXVII

,

Aquestes meves lletres, estimadíssim.amic, sou
dictades en hores les més distintes. Son—diríem—
escrites al marge de la meva Vida, tan aviat en
moments d' entussiasme, plenes d'alegria i espe¬
rança, com en moments d'una intensíssima dolor
i d'un gran aclaparament d'esperit. Son, precisa¬
ment, lo que vull que sien, una massa informe de
les més estranyes sensacions. Tan aviat t'hi apun¬to lo que passa en mi, com lo que passa vora meu,
emperò, que fortament m'interessa; es a dir, tot
allò que's posa en la mevá ànima o com un cant
0 com un plor... Sovint t'escric en una taula ates¬
tada de llibres i papers, autors clàssics... autors
moderns, castellà, català, francés, tot se bellugasota els meus ulls mentres té poso els mots amicals
que tu tan benèvolment aculls... Altres voltes, son
una sèrie de missives per contestar lo que tinc al
meu davant, earíssims amics, caríssimes ami¬
gues..., tot això que és lo que'ns fa soferidor lo
viure en aquesta vall de penes i fatics; i entre
elles, sempre trobo un moment per tu.

Altres dies t'escric tot anant a passeig i té'nconto totes les meves impre^ions, altres des de el
peu del foc, des de darrera els vidres, o del migdel meu jardí, altres quan salto del llit, altres
quan me'n vaig a reposar... Son els moments més
variats de la meva vida... No hi ha ficsesa, per¬què aleshores, si n'hi havia, no coneixeries la me¬
va ànima, la coneixeries en tot cas baix un sol
prisma, lo d'aquella hora en que m'acostumés a
escriure't i jo vull que la coneixis en tota sa inte¬
gritat, que'n coneixis totes les seves múltiples iri-
sacions... Per això, a voltes t'escric baix la in¬
fluencia d'una ' lectura i altres baix la influencia
d'una conteinplació... Unes voltes t'escric lo quehe llegit, i d'altres lo que he sentit; unes, lo quem'han fet observar els altres, i, altres, lo que heobservat jo meteix...

A voltes, el meu escriure es a vola-ploma, des¬bocat; altres, es reposat, plàcit, en que sembla
que dibuixo les lletres, en comptes de donar-les-hi
lliure curs...

Es segons lo que passa per la meva ànima o
per els meus ulls, es el moment precís de la emo¬
ció, aquell moment en que una idea o una visió,
se fa somni o se fa carn, aquell precís moment
que lo cor salta i lo cervell bull, aquell moment
que res pot deturar, i que l'home, equivocat o no,
¡poc hi fa! exposa lo que sent.

Es lo millor que tinc lo que't dedico a tu. A los
demés, no faig gran c'osa més que correspondre-'ls;
a tu l'aroma de la meva ànima rural que tan aviat
sent a espígol com a romaní, a los demés la flaira
de les roses que cuido en lo meu jardí... A tu, la
intimitat, les coses nií^ís de pèl a pèl, sense vestir;als altres, les coses vestides amb la túnica del
bon gust i de la correcció...

Perdòne-'m doncs, si a voltes soc massa crû,
massa sincer, massa vulgar. Emperò, la teva ex¬
celsa amistat entenc que requereix tot això, i loteu talent pot descobrir algún dia una pedra pre¬ciosa en allò que es plè de fanc i cantellut.

Des de Londres he rebut una postal de l'ütoff.
Sembla que aquest istiu tornarà. Tant-de-bò.

En aquest meteix correu t'envio una obra de
Leon Malicet CiViG t'agradarà. Es d'una amiga mevafrancesa que les circunstancies actuals han fet
volar cap aquí. M'han donat autorització per en¬
viar-te-la. Pots tenir-te-la un mes o dos. Sempreteu afectíssim

FBANCISCO X. "VERGÉS

Torelló, Maig 1915.
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Epitalaini
Alsa la núvia son esguard i mira
púdica i trémula al espós. Els ulls
baixa de nou avergonyida. Tem

rompre l'encís i calla.

Son los moments que bat el cor depressa
com si tota la vida s'bi aglopés.
Son los instants suprems de mes dolor

i de més delectança.

Calla la núvia retenint l'alé
fent que perduri'l dolç encís. Voldria
rompre'l misteri, pro no n'es gosada

saber, la espaordeix.

Busca un lloc de la cambra que la guardi.
¿De qui? ¿De que? No ho sap, un lloc
per no sentir l'esguard que la blaëix,

fent-li encendrer les galtes.

I clou sos negres ulls. L' espós s'atança
a pleret, i la núvia sent un bés
que la estremeix, que crema com el foc,

i li plau. i voldria

que fos llarc, durés tan com la vida.
Una veu va dient-li a cau d'orella
frases d'amor. Li apar el suau murmuri

del vent en primavera.

«Per fí lo goig mes gran que he somniat
s'es complert. !Mon amor es meu, ben meu.
Vull besar sorollosament ton front,

lo teu coll, los teus ulls;

Ubiagarme amb la flaire del teu cos
puríssim al besar ton pit turgent.
Vull que abrusi el teu cos rosat, lo foc

dels meus llavis goluts;

vull teñirte després en los meus braços
retuda de joïr la vida bella;
que sentin coïssor tos llavis roijos,

com cireres madures,

de tans petóns com m'hauràs fet, també
com jo goluda del plaer que dóna
viurer d'amor, ubriagada, boija,

fins que't sentís morir.»

Calla la núvia i sense entendre-ho plauli
la cançó de l'aimat. Un martelleig
sent an el polç. Ses galtes son de foc

i espera^encuriosida.

Cauen formant un munt de blanca escuma .

sedes i cintes, que l'espós esqueixa
amb febrosencB mà. Li apar an ella

que es de cristall la cambra,
li apar plena de llum encar que es fosca.
Vol abscondir ses nues carns, i als braços '
del aimat un segur refugi cerca.

Ja s'ha fet el silenci.

Rialler lo deu amor, estent les ales;
cau marcida la flor del taronger.
No s'ha romput l'encís. S'ha corregut

el vel d'un vell misteri.
FRANCISCO FREIXAS.

Tarda d'Abril
La tarda se anyora del sol que la deixa

tant prest, bo i tapanse amb finíssim vel gris...
la nova brotada també en dona queixa.

Rondinen els arbres mirant el cel llis
car serven S3s branques, contents i gelosos,
dels nius a mig fer, el jonc vincladís.

Camí de la font, contents, amorosos
els cors i la vida glatint al amor
parlem amb la amada dè jorns venturosos.

D'uns jorns que vindrant duent sols dolçor
quan ja desposats, represa la vida
veurem naixenta alba lluir en claror.

I- en tan el cel rúfol exten sense mida
uns núvols que corren rabents vers al sol
vestint a la terra de verge entristida.

La pluja s'apropa diu ella amb condol,
(mirant recelosa del lluny la gran volta
sa dolça mirada un raig fou de sol.)
El bosc de pollancres que al entorn, ens volta-,
amb dolços mormuris li venen a di
confia amb nosaltres, segueix mes resolta.

Avant sens dolença, també volen dí
creuantse alegróles, lleugeres oçelles
portant en la boca de brostos un bri.
La font ja propera amb gentil cantarella
ens crida oferint nos la gran soletat
que anyora l'idili de nostre parella.
1 ens don generosa son fruit regalat;
bebent-la entre besos, de mel 1' ambrosia
tastem, tal com Venus, en calzer daurat.

La pluja ens sorprèn; cercant amb l'aimia
xopluc dins el bosc, cabana hi trobem
que amb murtras florides i troncs s'hi vestia.
Son càlid silenci amb rialles trenquem
que fujen corrents perdense en l'arbreda
en tant que nosaltres conmosos restem.

Anegas el bosc en fresca gaubança
tot calla i s'adorm, en ritme de dança
colpeigen les gotes demunt cada fulla.
Segut sobre un tronc que tendra rebrolla
els petals llençant amb rialla folla
el nin amor, una ponçella desfulla.

.A.GNA SEÑÉ D'AYMÁ.
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{Impresió.)

Quan la irradianta i alegradora claror de la
anbada, ha vingut a il·luminar la estança on pocs
moments abans dormia beacificament i amb pla¬
cidesa, he sortit d'ella i encaminant-me vers una

espaiosa galeria, he guaitat per tots indrets, fruin
de la vista panoràmica, poética i atraienta que
s'ovira des del Màs de les Gavines, que per la se¬
va situació escullida, reuneix totes les belleses
que un excursionista de bon gust pnga desitjar.

Natura, en aquella hora matinal i serena, es
mostrava arreu revifada i fioreixent, i l'oratjol
suavissim que's respirava era impregnat d'es-
sencia d'herbes remeieres.

Èls aucells amb refiïs melodioses entonaven un
himne de salutació al nou jorn que's deixondia
esplendorós i gentilissim, i les aurenetes emisa-
ries de bonansa es sadollaven volant arrant de
terra allunyant-se joguineres vers el plà.

Un reguerol inestroncable d' aigua cristallina
i fertilitzadora s'esmunyia lentament serpente¬
jant per entre la catifa verda i ufanosa d'afraus
i margenados, devallant amb ritmat mormoleig
a la fresquivola torrentera, on les fiors silvestres
que la terra verge cria exuberantes amb llur sa-
va fécondant, entre badaven llurs coroles flairo
ses i pintades, atraient als sedosos papellons que
al seu entorn aletejaven joiosos i a les rondinai¬
res abelles que'l polen els hi xuclaven atrevides,
deixan-los'hi els seu cor tendre llatzeratl...

Per una banda del Màs i a gran distancia, s'
oviraven unes gegantines i escabroses serralades
cobertes de brossa i boscuria, i per 1' altra cara a
llevant, la blavor inmensa del mar, que's confo¬
nia amb la d'aquell cel clarissim de primavera,
que planava orgullós demunt tot.

Les bullicioses i eseumejantes ones s'estrella-
ven batent contra les roques de la costa que, a-
guantant llurs repetides empentes, romanien in-
móvils i al endins, allà on giravoltaven segures
les aus marines, eren tènues i tranquiles, bresso¬
lant mandrosament als airosos llaüts pescadors
de blanques veles, llampeguejantes al rebre el
bés aurific del bell esplet del sol...

PEEE OUERALTü TOLOSA.

Lo dardell de l'amor, per mi, n'es tan temut
com lo vent de Tardor, per lo fullam;
per privar son occir no hi val escut
puix s'endinsa brunzent com encès llamps.
Si al nàixer ens posessin en lo cor
un encant que'ns privés de tan greu mal
abans de finir 1' any, de mal d'anyor
seria mort tot quan hi ha mundanal.

Lo viure foll d'amor es ma esperança
encar que viure aixi se que's patir,
mes m'estimo cent voltes eix morir

que aclucar-ne los ulls fret d'anyorança.
VICTOR MORA ALSINELLA.

lircviari
AUCELLS DE PAS

Amb un curt espai de temps s'haurà pogut ad¬
mirar a Barcelona a tres grans dançarines de ma-
or nombradla i cualitats, artistes genials prece¬
dides de merescuda fama, quin art insuperable
serà sempre discutit apasionadament.

Air, a la Tórtola Valencia, amb ses dances hie¬
ràtiques i trascendentals, amb el seu histerisme
refinat i estrambòtic, tot foc i ardencia, que logrà
dels intelectuals barcelonins una festa magna al
Teatre Imperi per a testimoniar-li el seu afecte
i admiració, despertant en el gros públic un in¬
terés cada dia més creixent per aplaudir-la.

Tothom sap com ha sigut festejada la Tórtola
Valencia a Barcelona; tothom sap com aquesta
pléiade d'artistes desordenats i irreverents, joves
rodamons, plens de somnis i cabòries, que es¬
crivien la original revista Bohemia, ÍQv&n caballe-
rescament honors de cortesia i enaltiment, orga¬
nitzant en el Royal aquell fastuós banquet, en el
qual, presidint la Tórtola i l'inmortal Peins, se di¬
gueren les més estupendes genialitats, i entre mu¬
sics, pintors i poetes eonfesà la gran dançarina
que a Barcelona era la capital que més aprecia¬
va i on treballava amb més satisfacció i agrai-
ment.

Fa poc, teníem a l'incomparable Sahary Djeli
quetreballà al mateix Teatre Imperi. Es aquesta
dóna india, una gloria mondial per les seves dan-
çes estranyes i originals i per les seves misterio¬
ses audacies que han fet bateijar-la amb el nom
simbòlic de bruixa del segle.

El seu debut despertà un gran interés, puix
essent desconeguda del nostre públic i precedint-
la les extraordinàries histories qu'es conten de la
seva vida i del seu art, no es d'estranyar que'is
rotatius en parlin calurosament i els elogis sigan
generals. En efecte, poseeix un rar amulet, - ori¬
ginari de la secta que essent criatura va desllo-
rigar-li els membres pera fer-la apte per a les
exòtiques dançes a que la destinaven,-que la
protegeix venturosament a totes hores, fent-li,
ademés, assequibles i veritables les més cobeja-
bles felicitats. No's comprèn d'altre manera, com
ha sortit sens fatals conseqüències dels mils acci¬
dents que ha tingut i com réalisa les tan marave-
lloses contorsions, sometent els brasses i les ca¬

mes a una flexibilitat i ritmes extraordinaris que
li permeten adoptar per a la dança una infinitat
de variades posicions.

D'aquestes diferentes poses se n'han tret molt
intéressantes radiografies que demostren les for¬
çades i extravagantes tortures a que va ésser sot¬
mesa per a contorsionar-se lliurement, i de les
quals tan han parlat, en extensos estudis medi¬
cals, els més importants rotatius americans.

Per això, la Sahary Djeli, la bruixa del segle, es
la artista eminentment extraordinaria com a dóna
i com a dançanta.
I finalment, tenim també a Barcelona, on se

proposa treballar una curta temporada, la hermo-
síssima i intePligenta dançarina Felyne Verbist,
artista belga de fama mondial, quines dauçes clà-
siques cultiva amb aquella passió i enaltiment
propies dels grans esperits.

La Felyne Verbist, també nova pel nostre pú-
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blic i, dit sia de pas amb tota modestia, donada a
coneixer i enaltida per nosaltres abans que ningú
aquí a Barcelona des de les pagines de El Pobte
Català, es una de les primeres ballarines del Tea¬
tre de la Opera de Londres, bavent treballat tam¬
bé rescentment amb un èxit sorollós i indiscuti¬
ble, en el Gran Teatre Keial de l'Opera de Bru-
seles.

El mes passat feu una sola exibició de ses
dançes en el extinguit Teatre de la Comedia de
Madrid i tan fou l'entusiasme que despertà i tanta
l'admiració per aplaudir-la que l'Ateneu de Ma¬
drid organitzà una brillanta festa en honor d'ella
on hi concorregué tota l'intelectualitat madri¬
lenya, i l'augusta infanta Isabel l'invità esplèndi¬
dament a treballar en una magna funció que s'or¬
ganitzà' a priori en el teatre de la seva residencia
particular, on igualment se la obsequià magnifi-
cament per son art inimitable. Porta un repertori
de dances magistrals, insuperables, totes compos¬
tes espresament per a élla i originals dels grans
mestres Delibes, Joice, Saint Saens, Grieg, Pon-
chielli, Charmettes, Rosini, Fortolis, etz.

Aquesta artista, que té una gracia esquisida,
una figura eleganta i una regoneguda intel·ligèn¬
cia, sap fer se càrrec de l'armonia de ritmes, de
sentiment i de perfecció, que hi ha en les dançes
clàsiques genviines, i es per això que la sinceritat
i expresió del seu treball es més veritable i su-
gestiu.

Per acabar, tenim la plena convicció que la
Pelyne "Ferbist aquí a Barcelona serà lloada for¬
tament i enaltida en gran manera la sabia genti¬
lesa del seu art portentós.

Aquestes artistes citades, aquestes genialitats
insuperables de les dançes excelents'que, com la
Trouhanova, la Napierkowska, la Duncan i la
Ida Rubinstein, brillen esplendorosament entre
l'ënigma del seu viure, son els extraordinaris au-
cells de pas que han vingut a festejar-nos amb la
fastuositat del seu encís, i això es prou ja per a
que les nostres aclamacions i exaltaments sigan
dignes d'aquestes grans exceieucies del art.

j. VIVES i BORRELL.

l6 Maig 1915.

Capvespre de ííoYeinljre
A mon amic Miquel Riera i Simó,

Un mar de foc en l'horitzó fulgura
quals ones apareixen encantdes.
mentres ne brollen roges flamarades
que besen del coral la branca dura.

Bis arbres amb negrenca vestidura
ne mostren copes llurs, amoratados
les quals quietament resten banyades
pel raig d'argent que neix allà en l'altura.

Ún toc acompassat de llunyania
emplena de misteri i riielangía.

, i un ventijol refresca l'encontrada.

El foc misteriós, just va fonent-se
teixint castells ignots que van perdent-se
pel mig la densa capa ennuvolada.

MiQOEL SAPERAS AÜVI.

AL CEMENTIRI
Recerco per tot i arreu
me trobo amb tombes luxoses;
cada una ostenta una creu

adornada amb poms de roses.

Mes ¡ai! d'eixes gaies flors
ni una està sense marcirse;
¡que poc les reguen els plors
pels pobres que van morirse!

lluís PUGIÍS.

Si en Cervantes hagués estat a Barcelona en
els nostres temps, ademés d'allò del archivo de la
cortesia:, hospital de los pobres, patria de los valientes
hi hauria afeigit y paraíso de los microbios.

Senyors microbis (aquesta crida va dirigida
ais microbis forasters sense contar-ne cap quart
a la Atracció de idem) senyors microbis que vos
veieu perseguits, denigrats i desterrats d'altres
paissos, on vos fan impossible la vida i vos sacri¬
fiquen a milions, com si els homes no n tinguessin
prou matant-se ells amb ells que encare s'entre¬
tenen matant microbis, veniu a Barcelona que
aquí sereu tractats amb tanta cura i tan a cuerpo
de rey que, si ho proveu, estic segur que hi pen-
dreu 1 empadronament i no us en moureu mai més.

¿Voleu saber com vos tractem nosaltres o, mi¬
llor dit, els encarregats de la llimpiesa d'aquesta
comtal ciutat?—Cada dematí, per a deixondir-vos
del ensopiment de la nit, passen unes dutxes en
forma de regadores 0 bé de carros-ruixadores que
vos administren un bany gratis; quan ja haveu
prés el sol una horeta 0 dugués i esteu ben ai-
xuts, venen uns escamots d' homes armats d'es¬
combres i vos llensen enlaire escampant-vos per
P atmósfera a fí de que lliurement pugau cercar
aculliment i fonda en l'interior dels cossos respec¬
tius dels ciutadans i ciutadanes que s'escaiguin a
passar, on, ademés d'estar ben calentons, hi pe¬
gueu trobar el nostre pà de cada dia. Tot això
enterament de franc i a expenses de la ciutat,
més ben dit, dels seus veins.

Ja veieu si es ben veritat allò que deia en Cer¬
vantes del archivo i lo que hi afeigeixo jo Aelpa-
raiso de los microbios.

En les altres grans urbs del mon, menys ar¬
chivos \ paraísos, tot just acaben de regar i quan
vos tenen encastats a terra, passen les escombres
í de l'escombra a la pila, de la pila al cabàs i del
cabàs al carro vos porten al femer 0 al cremato¬
ri, on fineix la vostra trista vida. Ja veieu si es
ben diferent el nostre modo de procedir. Cap a
Barcelona falten microbis doncs! Barcelona, la
Cmtat d'Hivern, la Ciutat d'istiu i la Ciutat dels
Microbis, vos espera amb els brassos oberts.

BARCINONENSIS.
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En honor del Doctor
Don Joan de Den Trias 1 &iró

La sessió necrológica que l'Academia de la Jo¬
ventut Católica va dedicar-li el dia 9 del present
en ¡ iglesia nova de Santa Agna, va resultar un
acte verament solemne i corprenedor, al extrem
de que en mes d'una ocasió s'humitejaren els ulls
fins del senyor Bisbe qui presidí la festa, tenint al
seu entorn gaire be totes les autoritats de Barce¬
lona i representacions de tantes Societats i Corpo¬
racions Catòliques, Socials, Patriòtiques, Cientí¬
fiques i Culturals, que omitím fer-ne la ressenya.

Tots els treballs encaminats a enlairar la bona
memoria del anyorat mestre,—com si fos possi¬
ble enlairar lo que per mèrit propi ha arrivât a
dalt de tot—caincidien en proclamar lo ell catòlic-
mes fervent, el mes preciar patrici, el catedràtic
mes paternalment solicit i un dels jurisconsults
mes experts en Dret Internacional de tot el món.
Aixis ho proclamaren el doctor Mr. A. Vanderpol
(de Lyó), el doctor don Narcís Plà i Deniel, el
doctor don Ramón Garriga, Conciliari, i els doc¬
tors don Josep M.' Gich i Pi i don Pere Font i
Puig, ambdós Catedràtics auxiliars d'aquesta Uni¬
versitat. Intercalant-se entre'ls discursos se llegi¬
ren dues inspirades poesies, també alusivos, dels
llorejats poetes don Ramón Suriñach Baell i mos¬
sèn Angel Garriga, que, com tots els demés tre¬
balls conseguiren llares aplaudiments, dels que
amb justicia participaren els artistes que baix la
direcció del Reverent don Josep Masvidal tenien
a son càrrec la part musical, que va resultar es¬
pléndida, i el senyor Crous, que d una manera
magistral llegí la poesia del bon amic nostre i
col'laboraidor de Festa senyor Suriñach; a la ga¬
lantería del qual devem el gust de poder-la ofe¬
rir a nostres llegidors.

Héuse la aquí:

A la bona memoria
d'en Joan de Deu Triás I Giró

Dés que va morirse en Trias
que, anyorant dixosos dies,
(iatalunya, amb el pló als ulls,
tot resant a sa memoria,
en el llibre de l'historia
veu son nom en tots els fulls.
Testimonis de sabiesa,
de virtuts i de grandesa
qu amb sos mèrits va esculpir;
tant surtints, que, fins en vida,
la gent, mai prou agrahida,
va admirarlo i aplaudir.
Com tot be perdut s'anyora
i fins allavors s'ignora
tot quan val el be perdut,
bo-i-cercant, en va, parella,
s'ha vist clar qu'era una estrella
de primera magnitut.
Era Tabogat dels pobres;
era autwr de moltes obres
i catredàtic model:
si la llevor qu'ell sembrava
el jovent la conreahava,
li endolsia terra i cel.

Relligiós de bona mena
fou consol de tota pena,
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fou puntal del desvalgut,
caritatiu, altruista,
bondadós, seré, optimista,
i alsa-prem del ser caigut.
Enemic de la maliçia,
de la llei i la justicia
sempre'n fou contrast fidel;
i a l'Academia i a Taula
cautivava sens rezel.
Tant:de-bó l'hagués alsada
a Madrid, cada vegada
qu'el volguérem Diputat:
sa modestia'l retenia
però sempre responia
si per la fè era cridat.
I els Congresos il·lustrava
amb la fè qu'ai cor portava,
fè d'apóstol convensut:
i el saber qu'ell espandia
l'agafà per nort i guia
la estudiosa joventut.
El que porta la bandera
i per rés vol quedà enrera
es el fill del seu amor,

que, fidel a sa memoria,
vol seguir dant jorns de gloria
a la patria del seu cor.
Amb això, allunya ta pena,
Catalunya, hermosa i plena;
Catalunya, comptat gran:
pensa que les fiors que deixen
llevors santes, qu'après neixen,"
sempre's van multiplicant.
I pensant lo virtuós qu'era,
ni una llàgrima sisquera
ni un sol rés li has d'endressat
puix si del just es la gloria,
fes, en nom de Deu, memoria:
—Mes just qu'en Trias ¿qui hi hà?

* *

No sé pas si oblidaràs
mai de la vida,

aquells instants tan curtets,
tan plens de ditxa,

en que curulls nostres cors
de passió fonda

esclataren en un bés
boca per boca.

¡Quin panteig lo del teu pit
lo dels teus polsos!
Sento encare 1' escalfor

dels teus llavis sempre rojos...
¡Quin petó va ser aquell!

Érem bojos, ben rebojos aquell dia.
¡Qui pogués feria eternal
tan estranya bogeria!

JOSEP .àLEàlANY BORRÀS.

&



FESTA

al ror
I

• Jants, molt juots els dos, ban fet camí, i bella
estona tan sols els ulls plens d' expressió han con¬
versat, i s' han comunicat tan gaies impresions...
que sols un llenguatge sobre-humà expresaría.

II

I, dqué t' ha dit el bell cantor? Ses compassa-
des estrofes ¿quin misteri han revelat que tot de
sobte ¡oh donzella més gentil! a ton rostre han es-
blaïmat, i gaies perles de tos sempre hermosos
ulls han fet que regalessen?

III
Parla el Poeta

—Jo us contaré, Beliesa aimada, una bonica
novela de sentiment curullada, de sentiment i do¬
lor... Es senzilla, molt senzilla i molt trista sobre¬
tot, i teixida amb les sagetes d' aquelles que me¬
nen al cor.

IV

Escoltèu, doncs. Bellesa altiva; us contaré la
novela de la vida, de 1' amor i de 1' infinit!...

Y

Jo, senyora, per manat de nostra mare Natu¬
ra, so poeta; ella ho ha volgut; i jo, sempre fidel
servidor, tinc d' obeir la. A ella ho dec tot, i per a
servir la m' hi llençat al sacrifici...

VI

¿Saben, mi senyora, que vol dir aquesta parau¬
la «sacrifici»? Vol dir, abandonar tot lo creat per
1' home, i marxar constantment vers les regions
de 1' immortalitat.

VII

I 1' immortalitat, senyora, sou vos; vos que
habeu creat 1' amor per a endolcir 1' ambient que
a mí m' envolti; i aixis poguer marxar tots dos a
la llum...

NOTA

Les estrofes que resten a la continuació d' aquest
poemet, les hem Ouscat i rebuscat per tot on ens ha sem¬
blat que podien esser, i en cap manera les havem pogut
trobar; sent aixis, preguem ui llegidor un xic de bene¬
volencia per a dir-lí que no desmaiarem en nostra em¬
presa, i que tan aviat com les puguem trobar les hi po¬
sarem a la vista.

CARLES PÜJOL.

No'n fassiü cas

Re... dallonces de caixistes!
Mai s'haguessin inventat.
Es que son ben mala plaga!
Vaja, que es lo que no hi ha.
Ja la quinzena passada
el Cristo els hi vaig cridar
i ara be hauré de tornarhi

per el número passat.
Moltes voltes per sa culpa
en ridicol fan quedar
au al qui te la desgracia
de volgué omplí un paper blanc.
Per exemple en l'últim número
hé amb hé em feren consonar

llensantme des de ma gloria

al camp dels adotzenats...
A mi, un escriptor tant pulcre
taht correcte i elegant
ferme semblar prou indigne
per a fer tals disbarats!
Si no fos perquè eixes ratlles
per ses mans han de passar
diria'ls mil improperis
i paraules mals sonants.
Jo crec que em tenen rancúnia
per la fama que he agafat
pro a mi ¡plin! salut i peles
i... demà mafeitaràn.
Doncs ara els lectors ja ho saben
quant un vers meu no'ls plaurà
per xabacà o pocasolta
a mi que no'm culpin pas.
Pensin que qui'n te la culpa
110 es qui firma al cap d'avall
Pensin que hi han uns caixistes
de la pell den Barrabás.

LIBORI.

BARCELONA

LICEU.—El pu de Crisi, Ambrosi Carrión.
AVDITORIVM.—Sogra i Nora. J. Pin i Soler.—A

cal Notari o uns capítols matri-
'monials desfets, A. Ramón Vi¬
dales.

OLIMPO.—María Estrella (estrena), J. Vidal
Bertrán.

En la fundó a benefici de la Prempsa diaria de
Barcelona que's celebra en el gran teatre del Li-
"ceu, se posà la bella tragedia de Ambrosi Carrión
El fitl de Crist, obtenint una excelent interpreta¬
ció. L'Emilia Baró i l'Enric Giménez foren secun¬
dats dignament per dugués artistes de valua, com
son la Ramona Mestres i la Maria Vila. Al final
actors i autor foren premiats amb una ovació.

*
* *

Amb un plè notable tingué lloc en la preciosa
sala del «Avditorivm» la primera funció de la se¬
gona tanda del Cicle històric de la comedia catalana,
posant-se la bonica comedia en tres actes d'en
Pin i Soler Sogra i Nora i el fí de festa d'en R. Ra¬
món Vidales A cal Notari o uns capitols matrimo¬
nials desfets.

El programa satisfé al públic que aplaudí al
finalitzar els acte?.

*
* *

En Josep Vidal i Bertrán ens ha donat una
nova proba del seu talent en el teatre «Olimpo»
del carrer de Mercaders. Maria Estrella es una
bella pàgina que enriqueix el llibre del Teatre
Català. Es un vigorós drama amb escenes fortes i
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brutals que'ns emocionaren, i d'altres d'una fina
ironia que'ns feren pensar.

En Vidal i Bertrán ha assolit un nou èxit en el
teatre de la terra, llàstima que l'hagués deixat
per a fomentar el genre melodramàtic castellà en
el que obtingué senyalats triomfs (mai tan remar
cats com en el català), però avui torna a nosal¬
tres, pot ser una mica penedit per haver se-'n anat
per viaranj's forasters, quan coneix tan bé els de
casa nostre.

Després d'uns anys allunyat de nostre escena
se'ns presenta novament amb un» obra valenta,
amb la que hi ha d'estar tothom conforme mal¬
grat la cruesa, cruesa molt humana, de l'argu¬
ment que li ha servir per a eompondrer una col-
lecció de tipus que talment semblen arrencats
dels barris baixos de la ciutat, per a traslladar¬
ies a les taules. Tots sen acertadíssims comen-

sant pel de Maria Estrella, dóna del poble, honra¬
da, i que sofreix amb resignació els mals tractes
del espòs que sab que l'enganya amb la Genoveta,
covplelisla d'un Concert, <iue no treu altre resultat
d'aquest miserable amor que'l separar a VEsteve,
de la Maria Estrella i aquesta, la esposa escarni
da, suplica el earinyo del marit amb humiltat,
plorant amb silenci, arribant a la dessolació al
enterai-se de que VEstere l'abandona per fugir
lluny amb la Genoveva quan està a punt de ser
mare. Aquesta es una escena plena de vida. Molt
ben tractats els tipus de la Tecla, dona de sa casa

que ses úniques preocupacions son el saber com
prar bé, de lo que s'en alaba constantment, de
jugar a la rifa, i l'estimació que sent pel seu fill,
VAnge.l, xicot noble, de sentiments humanitaris
que els demostra una vegada més al enterar-se de
la deserracia de la Maria Bstrella, a la que ofereix
un recó a casa seva que es acceptat amb gratitut.
I VAngel sent un gran earinyo pel fill nascut a
casa seva de la dona recullida, fent que la unió
de les ànimes siga rapit, que lo que no havia d'es-
ser, fos, acabant amb un amor honrat i noble. En
sopegat el tipu de Salvi, home de sentiments, amb
la rialleta sempre a flor de llavis, aquella rialleta
enigmàtica, d'un agre-dolç que deixa endevinar
les crueses de la vida i que's volen amagar rient
sempre. Molt ben tractat el tipu dí Lluís, l'home
embrutit que viu de la deshonra (funa germana
i que encara s'en alaba.

L'aceió se desenrotlla lentament, sense preci
pitacions.

El primer acte es una presentació de personat¬
ges que l'autor fa en un recó de la montanya de
Montjuïc el dia de Pasqua, en un dinar amistós.
Aquest acte es una bella nota de color on el bon
humor regna fins al fi, que VEsteve borratxo ame¬

naça a la Maria Estrella.
El segon acte es emocionaLt i a nostre enten¬

dre el millor de l'obra. Les lluites de la Maria Es
trella al veurer 's aband^^nada pel seu marit, els
oferiments nobles de VAngel per a suavitzar la
desgracia de la que estima secretament, els con
celis que amb tot son bon zel dona en Salvi a VEs¬
teve per volguer acostar-lo a la seva dóna i apar¬
tar-lo de la vida de cràpula, i que creu que seràn
escoltats pel jurament sagrat que fa el que tot ho
burla.

EI tercer acte es el més fluix per nosaltres, en¬
care que no ho demostrés aixís el ptiblic per la
llarga ovació que tributà al autor al acabament.
Han passat uns cuatre o cinc anys, la Maria Es¬
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trella.i el seu fill, VAngel, la Tecla i en Salvi cele¬
bren alegrement la diada de Nadal. Inesperada¬
ment es presenta VEsteve reclamant al fill; una es¬

cena violenta entre aquest i VAngel, VEsteve foll
de rabia, ganivet en mà, s'abalança sobre VAngel
i la Maria Estrella volguent evitar la desgracia es
posa al mig dels dos homes transformats en feres
per l'odi, rebent el cop i caient mortalment fe¬
rida:

L'autor fou llargament aplaudit tenint que sor¬
tir repetides vegades al pale escènic per a rebrer
l'ovació que'l públic li tributava.

L'execució molt bé per part de la senyoreta
Duran, que en la Maria Estrella tingué moments
de verdadera inspiració. La senyoreta Buixadós
notable en la Genoveva. Di-sereta la senyera Vidal
en la Tec'a. El senyor Forga molt fret en VAngel.
WEsteve, a càrrec del senyor Farrerón-!, inmillo-
rable. El senyor Simón interpretà magistralment
el Salvi. El senyor Ferrer desaeertat en el Lluís.
Regular el senyor Fàbregas en el Llàtzer. Bé la
nena Gelabert.

La presentació acurada.
A les moltes felicitacions que rebé en Vidal i

Bertran hi afegim la nostre, la més humil, tot pre¬
gant-li que are que ha tornat al teatre català i
n'ha fruit una bona acullida, no'l deixi novament,
doncs nosaltres, i no ens agrada fer de profeta, li
augurem nous èxits per éll i per la nostre escena.

MANELIC.

• Ferms amants de les lletres catalanes,
oferim les columnes de Festa a tots els

que tenint aficions literàries i mèrits su¬
ficients no poden publicar els seus tre¬
balls per taita de lloc on fer-ho.
No cal dir que 'Is treballs seràn exa¬

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

AVtS IMPORTANT
Advertim als col'laboradors expontanis

que deuen enviar 1* original en sobre obert
amb la nota «Original d* imprempta» i fran*
qneijat com a tal.
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Bis que vulgan incluir^hi carta o enviarlo
tancat per a major seguretat, incloguint°h!
un segell de cinc cèntims per a el pagament
del carter.

Oe no fecho aixis, ho sentirem molt, peró
no publicarem cap treball que no s' ens envii
amb aquesta forma.

Els premis dels nostres Jocs Florals estàn ex¬
posats en els aparadors de la sastreria Camprubí
i Gras, Boquerla, 47, Barcelona, fins el dia I®"" del
pròxim mes de Juny 1 del dia 2 fins al 12 a Molins
de Eel en els de 1' establiment de novetats d'en
Josep Muntané Selva.

Lo diumenge dia 9, després-d'haver sigut de¬
gudament registrats sos Estatuts per l'autoritat
gubernativa, quedà constituïda VAcademia de la
Llengua Catalana que's proposa treballar per la
conservació, puresa 1 enaltiment de l'Idloma.

La reunió dels fundadors, tols ells escriptors
ben coneguts en la nostra terra, s'efectuà en lo
domicili de l'Academla de Bones Lletres, i per vo¬
tació fou nomenada la Junta Directiva que la
formarán, per lo primer qulnqueni, los senyors;
don Jaume Collell, president; don Josep Fran¬
quesa 1 Gomis, vice-president; don Ernest Mollné
i Brasés, arxiver; don Francesc Matheu, tresorer,
i don Francesc Carreras i Candi, secretari.

Se prengueren diversos acorts que a son temps
se faran públics en Torguen oficial de S!Acadèmia.
I fou senyalat lo dia 30 del present mes de Maig
per una nova Junta general, en la que seràn a-
probades les propostes de nous acadèmics fins a

completar lo nombre de trenta que senyalen los
Estatuts.

La vuitena sessió del Cicle històric de la comedia
catalana, que amb tant d'éxlt es ve celebrant en
r«Avdltorivm», tindrà lloc el dlà 27 ambles obres
Els savis de Vilatrisla d'en Santiago Ruslñol, 1 Co¬
media a'amor, d'en Pompeu Creuhet.

La novena sessió es celebrarà el dia 2 del pro¬
per Juny amb les comedies Vendemà de bodes, d'en
Pous 1 Pagès i U/t joe de cartes o memorialistes de lle¬
tra menuda, d'en Manel Folcli 1 Torres.

Là preciosa tragedla en cüatre actes d'en Ga¬
briel D'Anunzlo La Gioconda, traduïda per l'emi¬
nent poeta Francisco 'Vlllaesposa, es l'obra que
aquesta setmana publica la Important revista
Teatro Mundial.

La revista Marinada de Palamós ha organitzat
un concurs d'obres escèniques, essent el tema
únic: Comedia en un acte.

Se adjudicarán els següents premis: Primer.
Cent pessetes.—Segon. Un cuadro original del dis¬
tingit pintor de Palamós En F. Vidal.—Tercer.
Una coleccló de fotografies artístiques originals
del llorejat artista d'aquella població don Joan
B. Camós.

Les obres han d'esser inèdites 1 escrites en ca¬

talà, hauran de envlar-se per tot el dia 30 de Se¬

tembre a la redacció de Marinada, Carretera de
Girona, núin. 27.

Formen el Jurat: Pompeu Creuhet, President;
Martí Plaja; director de la societat Foc Noti; Pelai
Pagès, director de la societat Agrupació Lirica 1 la
redacció de Marinada.

De la Casa Editorial de Teatre, Bonavia 1 Du-
ràn, hem rebut els quaderns 1, 2 1 3 corresponents
al drama en tres actes den Pitarra, El Végéter de
Vic, primera producció que surt a llum, en follets
setmanals de 32 planes, corresponent a la Col·lec¬
ció d'Obres,' Inédites de publicació, originals d'a¬
quest estatuat autor.

En el número vinent acabarà la publicació d'
aquesta primera obra, 1 en el mateix quadern
comensarà la comedia en 4 actes, de Pitarra 1 Mo¬
las 1 Casas, El Rustic Bertoldo.

Seguirán publlcant-se les següents produc¬
cions: Bertoldino (4 actes); L'Infern a Casa (3 actes);
La Carta de Navegar (3 actes), 1 La Mà de l'Inglés (3
actes).

S'admeten subscripcions a les sis obres, a casa
els editors: Boquerla, 20, Barcelona.

Francesc Montserrat. Te d'estudiar bastant perquè el
seu treball es molt defectuós.—R Darergas. Eslú ben pensat
però no es prou literari En les obres a'en Maragall i Apties
Mestres hi trobaià lo que desitja.—Marian Amat. En cartera.
Prenem nota de la seva suícripció. Serveixis enviar l'import
amb segells.—R. S. No admetem treballs firmats amb inicials o
seudonim.—Rere Domènech. Rebut i conforme.—A Prat
A rjalaguer. Sentim no poder complaure-'i; envii queiccuna a|.
tre cosa.—Joan Massana. Conforme i mercès.—J. Pujol Al¬
macelles. Esiir curullat de defectes.—Ramón Gavaldà Ribas.
Anirà una mica retocat.—Daniel F. Carreras. Aquesta vega¬
da no'l podem complaurer.—Fructuós Solà. LI preguem que
's ficsi en VAvis que publiquem en la secció de Noves i Co¬
mentaris.— Salvador Sodas. En cartera la prosa que'ns en¬
via.—/. M. P. Sino ens envia el seu nom no li podrem publi¬
car.—J. Reig. Les traduccions no'ns agraden.—Pere Que-
raltó. No và.—J. Pons i Martorell. En cartera.— Salva¬
dor Sorrut i Soler. Acceptat «Lo vell roure«. A dir-Ii
la veritat trobem certa duresa en el vers.—Miquel Guinart.
Ens agrada segueixi enviant. - Candor Salame. En cartera.—
Josep Ribas Igual. En cartera.—Josep Font Sans. No ho
hem trobat prou bé.—Josep M. Sanjaume. Te certes estri¬
dències que'l fan impublicable.—Albert Piera. En cartera.—
Queden lletres per a contestat.
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