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j7 la T^eina de ¡a festa
Impresió del guanyador

de la «Flor natural».

Si per mon cor son les cançons passades
que alegren i s'emporten el jovent
;ai! mes d'un cop les crec renovellades
com oronells tornant-me al pensament.
Han arrivât avui les més preuades
amb vos Senyora meva, gentilment
¡ditxós de mi que torno a llurs tonades!
¡ditxosa vos, o Reina del moment!
Ditxosa vos que me les heu portades
i me'n heu fet ofrena inconsientment;
llurs ecos passaràn per les anyades
i reviuràn en nostre sentiment.

Srta. Teresa Xumetra
Reina de la Pesta

Enric eubas
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Conic de Reis
I

¿Volèa an qUento?
Una vegada varen arribar a Tarragona, ves¬

tits de dol, una senyora alemanya, hermosa i
trista com una Dolorosa, i un fill seu, de vuit o
dèu anys, esquifit i malaltís

La senyora va arranjar luxosament el pis de
la casa qu'havia adquirit a la Eambla de Sant
Carles; i allí vivien mare i fill amb el servei. Era
ai hivern, i, quan feia bon dia, el nen malalt sor¬
tia amb el criat a passejar poc a poquet per la
Eambla de Sant Joan, o a pendre el sol pel Pas¬
seig de Santa Clara. A vegades baixaven al ba¬
rri de Saut Pere, (el Serralloj, i allí'l nen jugava
per la sorra amb xicotes de la seva edat, fills de
pescadors, riallers i vius, que prou tenien colors
per a donar i vendre a tota una generació de cria¬
tures migrades com ei fill d'aquella senyora ale¬
manya tan hermosa i tan trista.

II

La vigilia del dia de Eeis d'aquell any va fer
nn dematí hermosíssim i la tarde va ser plàcida i
serena. Nen i criat passejaven poc a poc- pel Pas¬
seig de Santa Clara, quan, heusaquí que va acos-,
tàrsels-hi una colla d'amiguets del barri de Sant
Pere. Havien a Tarragona,—qTie deien élis,—
per a veure joguines, i n'havien vist tantes per la
Baixada de la Misericordia, pel carrer de la Unió,

■ per les parades, que tot aquell esbart de xicotets
pobres duien els ulls encesos d'ilusió.

—Demà es els Eeis, — varen exclamar uns
quants, alhora.

—Sí... demà,—feu el nen malalt, deixant aque¬
lla tristesa del mancat de salut, i animant-se lleu¬
ment amb l'alegria dels seus companyons.

—¿Que sabs per on vindràn els Eeis?—va sal¬
tar el més menut de la colla.
-No...

—Jo si que ho sé,—va dir aquell ganassot de
'

criat, que era tot un ganso.
Varen sentir-se les veus que tots cridaven:
—Díguins-ho, díguins-ho...
—No's pot dir. .

—¡Dígui-hol—va rompre el chor amb una sú¬
plica angelical...

—¡Vindràn per mar!...
—¿Per mar?
—Sí, però abans de que surti'l sól; qui'ls vulgui

veure ha de fer matines.
—¿De veres? ¿Per sobre l aigua?...
—Tan cert,—va respondre'l criat, content d'i-

lusionar a tot aquell batalló de gent menuda.
—¡Jo'm llevaré aviat!... Vindràs tu, ¿oi?
—¡Ja ho crec!...
—Jo també...
—Jo també...
—Però, escolteu. No ho beu de dir a ningú. Els

Eeis tot ho saben i torceríen el camí, ¿sentiu?...
I com que la tarde queia, el criat i el nen ma¬

lalt varen fer cap a casa. El ganassot anava sa¬
tisfet de lo que s'havia inventat (perquè la veri¬
tat es que no ho sabia pas per quin cantó vin¬
drien els Eeis, que'ls Eeis no ho diuen a ningú).
El nen caminava amb pena pensant en lo molt
que li agradaria veure com arribaven per sobre

l'aigua. I, amb tot això, la colla de xavalets se
n'anava avall amb el tresor de la misteriosa nova,
prometense tots no dir res a ningú i llevarse fosc
i negre.

III

No sé per què aquella senyora hermosa i tris¬
ta va enfadarse tan amb el criat quan el seu fill
li va dir lo que aquest havia contat als pescado-
rets del barri de Sant Pere.

Lo cert es que la senyora, aquella mateixa nit,
quan el seu fill dormia, va escriure als Eeis unes
cartes molt llargues, demanant coves de jogui¬
nes, i les va enviar pel criat a unes botigues que
tenien correspondencia amb els grans personat¬
ges. Si'ls Eeis la escoltaven, ¿qué'n faria la se¬
nyora endolada de tanta cosa com havia posat a
les cartes?

IV

¡Feia un fret a l'endemà quan, misteriosament,
en la foscor de la nit, varen mig obrir-se algunes
portes d'aquelles cases baixes del Serrallo!

Se veien bellugar-se unes ombres menudes
com baldufes.

Eren els pescadorets que s'escapaven de llurs
cases per a anar a veure com arribaven els Eeis.
¡Quin fret que feia! Un fret quiet, sense una bufa-
deta de vent que l'esbargís... En la quietut de la
nit, la remor de les onades ressonava boi pujant
a Tarragona, qu'era tot un pà d'ombres. Alguna
estrella tremolava al cel.

Les ombres menudes s'agropaven en silenci i's
sentien unes veus, baix-baixet;

—Falta el Nando.
—Potser es aquell que ve...
Arribava l'ombra;
— Hola.
—¿Ja hi som tots?—
Se bellugaven els caparrons per a contar se.
— L'Andalet... no hi es.

—¿Que l'esperem?
—¡Maliatsiga!
Va venir l'Afidalet, caminant de puntetes:
—¡Hola, toca sòn! — varen mormolar varies

veus.
— ¡Nois! Al llevarme he fet soroll i he sentit^

que la mare's bellugava. M'he estat una estona-
quiet.

—¿Anèm?
—¡Apa!—
I aquella adorable colla de desertors, hala, ha¬

la, va arribar a la Platja del Miracle, i tots els
ulls es varen encantar Camí d'Orient, esperant a
la regia comitiva.

Espera que esperaràs, i res, arreu la negror i
el misteri; però la esperansano fugia pas de llurs
ànimes verges; i els ulls no's movien d'aquell
fons sense fons que semblava que s'anés a acla¬
rir.
I els Eeis no venien...
Una ratlla de claror va deixar mig veure'l lí¬

mit de la grandiositat del mar, ensemps que la-
negror del cel esdevenia d'un tò gris.

La ratlla de l'horitzó's feia més clara...
S'haurien pogut comptar els batecs dels cors

dels infants. No n'hi va haver cap que's pensés
qu'era'l sól que anava a esclatar. Tots haurien ju¬
rat que allò era la claror que precedia als Eeis--
que aviat descubririen.
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I la ratlla prenia un tò daurat, el cel s'aclaria
fredament, i la massa de la ciutat se desensom-
xiiava.

De sobte, un que s'havia tombat enderrera va
oxclamar:

—¡Guaitèul—i va senyalar una ombra que ve¬
nia per la baixada del Miracle i travessava les
runes del anfiteatre.

Va sentir-se un sospir:—¡Tinc por!,—i una veu
-alta de:—¡No, home!—Però el que aixis cridava
s'endevinava que no les tenia pas totes.

L'ombra s'anava apropant.
Era una dóna que venia embolicada. Camina¬

va magestuosament i feia esglai de tan negra
qu'era.

Els uns s'acostaven als altres formant una pi¬
lota.

— ¿A qui espereu?—va preguntar l'ombra.
No va respondre ningú. Tots tremolaven.
—Fills meus, ¿a qui espereu?—va tornar a pre-

-guntar dolsament la senyora endolada, apropant-
s'-hi més.

—Ah, ¡senyora!—varen exclamar uns quants,
reconeixent en ella a la trista mare del nen ma¬
lalt.

—Esperem als Rels,—varen fer tots, ensemps
que'i somriure tornava a dibuixar se en llurs ca¬
rones.

—No espereu... que no vindràn.—va replicar
la seayora, commosa devant d'aquell quadro tan
tendre de fè.

El més menut de tots, estirant-la pel mantell
negre que cubria son cos de regina, li va dir:

— Miri, ja venen. ¿Veu quina claror?
—Es el sol, va fer ella... Els Rels ja han vin¬

gut. Han vingut per terra.
—¿Si?—varen exclamar tots.
—Si, fills. Veniu, veniu, que a casa han deixat

moltes joguines per a vosaltres.
La incredulitat els va tenir encantats un mo¬

ment.

¡Quina enveja sentia la pobra mare per aque¬
lles cares plenes de vida, i aquells ulls de vivor,
quan alli dalt, en una cambra preciosa, tenia al
fill de les seves entranyes, amb aquella pobresa
<le salut desconsoladora!

—Anèm—va supiical-s-hi.
I tots la varen seguir... i caminaven... i la vol¬

taven... i la martiritzaven a preguntes.

V

Al entrar al senyorial saló de la casa de la
Rambla de Sant Carles, aquells pescadorets s'ha¬
guera dit que somniaven.

Els miralls, els quadros, els mobles, les suaus
alfombrés que trepitjaven... i, alli, al fons, la
gran montanya d'atabals i banderes, de trompe¬
tes i látigos, de pilotes i carrils, de cèrcols i sol¬
dats...

—Teniu—feia la senyora, contenta de la seva
obra.—¡Prenèu! Es per a vosaltres. Els Reis us ho
han dut. Apropeu-s hi.
I al primer que allargar la mà, despertant d'a¬

quell encantament, varen seguir tots i es varen

rspontaniejar i es varen rabejar en aquella pila
de joguines.

La senyora plorava silenciosament.
Cap d'ells se'n adonava, i el més menut va fe¬

rir el silenci d'aquell pis que semblava una tom¬
ba, tocant la trompeta.

—Per Deu, ¡xist...!—deia la senyora.—Me des¬
pertareu el nen.—I va acompanyar fins al carrer
la colla de criatures i la riuada de joguines.

VI

Els pescadors del barri del Serrallo varen a-

grahir amb tota l'ànima l'obsequi fet a llurs fills,
i ells amb ells, varen parlar de si, al altre any,
un sella l'un, un sella l'altre—¡pobre gent!—farien
venir els Reis pel fill d'aquella senyora alemanya,
hermosa i trista com una Dolorosa.

De tals propòsits no'n va haver esment la ca¬
nalla.

VII

EraTmatí del dia dels Reis i pujara a Tarrago
na aquella mateixa colla de xicots. Dos dels més
grandets portaven un barco petit qu'era una pre¬
ciositat. No hi faltava res. Semblava fet exprés
per a que hi viatgetsin persones en miniatura per
un estany.

¡Quina feinada els devia donar als Reis aque¬
lla obra tan acabada!

Al arribar devan d'una casa de la Rambla de
Sant Carles, que ja coneixèu, un va fer esquene-
ta al altre per a que truqués.

¡Pam! ¡Pam!
Passada una estona va baixar a obrir aquell

criat ganassot.
¿Què hi ha?

—Hem de veure la senyora.
I vulguis no vulguis tots se varen ficar dintre

l'entrada. Els que portaven el barco, devant; tots
els altres, derrera.

—Hem de veure la senyora.
Ella havia eixit a la porta del pis, tota ullero¬

sa; feia una pila de nits que no descansava vet¬
llant al seu fill, qui estava tan malaltet que en
tot l'hivern no s'havia mogut de casa.

—Senyora, som nosaltres.
—Fills meus, no us han portat res els Reis—va

dil-s-hi l'abatuda mare.—Un altre any que'l nen
estigui millor ja els hi escriuré.

—Si no venim per això, senyora.
I varen enfilar la escala, els dos més grana-

dets i els altres derrera
Al compendre per que venien i al llegir, en

lletres vermelles, «Salut» en la proa del barco,—
una paraula tan hermosa i tan somniada per ella,
—va arrencar a plorar silenciosament.

Al donar-li el barco va dir el que portava la
veu:

—Enguany els Reis han vingut per mar, se¬
nyora.
I el més menut va afegir, arrufant el morret:
—Maliatsiga! Però nosaltres no'ls hem vist. Dor-

miem.
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Una aclaració a la resenya deis iocs Florals,
de Molins de Rei, insertada en

«El Poble Català».
Com que es el nostre bon desig treurer dels Jocs

Florals tota mena de color partidista; com que
creiem que en una festa com aquesta mai deu fer-
se política i si solsament literatura i catalanisme,
ens permetem, amb la conformitat dels bons amics
de Festa, aclarar l'incident que narrava el PoUe
Català i posar-lo en el seu just medi.

Mai en uns Jocs Florals estàn autoritzats per a
dirigir la paraula al públic altres persones que els
membres del Jurat, designats per el mateix, com
son el president, el secretari i el individua desig¬
nat per a el parlament de gràcies. En quan als
autors premiats, no tenen altre dret que llegir els
sens treballs, sempre que l'esmentat Jurat ho de¬
termini i prou.

Doncs bé, el senyor Vives i Borrell, després de
llegir la seva pasional poesía titulada «L'encís
d'un retorn», va dirigir la paraula al públic fent
manifestació dels seus sentiments francofils i en¬
dreçant els aplaudiments rebuts a la memoria
d'el malaguanyat català en Ferrés-Costa. Alguns
individpus del Jurat, entre ells el qui firma, và¬
rem protestar-ne, creient que devia retirar-sej la
paraula al senyor Vives i Borrell, Fins aquí, net i
clar, tot lo succeït.

Mes la resenya del Pol·le diu que el senyor Vi¬
ves fou llargament ovacionat per les seves parau¬
les i nosaltres creiem que sols ho fou per la seva
inspirada poesia. Després afirma qu'els interrup¬
tors foren uns quants senyors lligueros o germa-
nofils que temien veurer tallada la llur digestió,
i no es pas així. Protestarem els qui just dret hi
teniem i res més, ja qu'el senyor Vives es propas-
saba en les seves atribucions. I a més que alguns
d'ells, com el qui firma, no tenen res de germa-
noflls, i desitjem que les coses sempre es diguin
tal com varen succeir. Res més.

a, CARRION.

L& PAU SALVADORA "
Le.ma: ...in terra pax hominibus

bon se voluntatis.

Sembla que-desde que el món existeix, exis¬
teix la lluita armada de lo que ens dolem perquè
sempre suposa destrucció i vessament de sang.

De la lluita pacífica o brega per a la vida no
volem planyer-nos-en considerant-ia inherent a
la naturalesa humana, i continguda en la senten¬
cia divina de guanyar el pà amb la suor del ros¬
tre.

La lluita armada: la guerra, és l'éix més po¬
derós sobre el que ha girat la màquina de l'hu¬
manitat; la que ha marcat les fronteres dels estats;
la que ha exterioritzat les fesomies morals i ca¬
racterístiques de les races.

La historia de la humanitat és una cadena de
guerres que als ulls del pacifista apareix com un
rosari de dolors.

Més si l'home no ha sabut prescindir de la

(l) Menció honorífica en els nostres Jocs Florals,

guerra per a les seves grans manifestacions; i els
pobles no han trobat altre veicol que la guerra
per a transportar llurs civilitzacions a altres po¬
bles ¿cal admetre la guerra eom a únic element
de perfecció humana? ¿Es que l'home és de natu¬
ralesa tan masella que necesita del fiagell per a
entendre i assimilar-se la llum que irradia de les
intel·ligències privilegiades? ¿Es que la flor dèl
saber humà viu enterrada en el solatge de les so¬
cietats i cal sacsejar-les per a que aparegui a la
superficie i es fassi visible?

Caldria supossar lo primer si no vejessem l'en¬
teniment humà naturalment orientat de cara ,a la
veritat i a la raó.

Lo segon ho podríem creure si la ciencia fos
patrimoni dels cervells foscos que la tinguessin
agarrotada i presonera en els baixos socials i sol¬
sament amb l'acció de les armes pogués deslliu-
rar-se.

Resistint-se l'enteniment a acceptar la guerra
destructora com a principal instrument de pro¬
grés humà, encara que baix la seva sagnosa pet¬
jada haja vist florir noves eultures; i a pesar de
que a través de colectius homicidis haja vist, com
una paradoxa, afirmar-se els drets del home, cal
venir a la conclusió de que l'humanitat ha viscut
equivocada al no trobar altre material -que la
guerra per a edificar el temple del progrés, ni al¬
tre parpal per a volcar i enterrar lo corcat i F'a-
nacrònic.

Està clar que els pobles com a compostos que
son d'homes tenen els mateixos defectes que a-
questos i que tals imperfeccions s'ageganten i
s'extenen al calor de les colectivitats; i que aques¬
tes, geloses de lo seu, oposen una temeraria resis¬
tencia a les corrents que s'inicien en altres pobles
sens considerar si son o no salvadores; i a fí de
vencer aquesta resistencia cal una tremenda llui¬
ta, com cal un esforç formidable per a enderrocar
la muralla que barra el pàs a les innovacions-
Més també és eert que aquest esforç i aquesta
lluita no han de tenir mai per base la destrueció
si el seu obgecte és conduir a la humanitat per
viaranys més lluminosos; sinó l'ensenyança pa¬
cífica, encara que sia costosa i persistent, de les
noves doctrines que hajan pogut germinar en al-,
tres pobles i que essent filles del home, formen
part de la seva riquesa espiritual de la que té
dret a pendre possessió.

Ens sembla que una mentalitat serena i culti¬
vada no ens negarà el dret de considerar a la hu¬
manitat com a un sol sér i de reputar li, en les se¬
ves inmenses proporcions els mateixos instints i
la mateixa fisiologia que al individua.
I si poguéssim partir d'aquesta premisa ja po-

driem afirmar que l'humanitat està folla al ani-
quilar-se a si mateixa com foll estaria el sér que
atentés contra la propia integritat.

Per això si veiem la guerra sempre en consor¬
ci amb l'esperit colectiu de l'humanitat, hem de
creurer que l'instint superior se troba eoïbit en
l'exércici de ses augustes funcions, o bé que no
ha conseguit la plenitut de la seva potencia per a
poder triomfar dels errors; esen el principal d'a¬
questos el que la guerra, acció sempre negativa,
hagi d'esser l'única carretera per on passin d'uns
a altres pobles les obres pósitives dels homes.

S'ens objectarà que els pobles van impulsats
per l'egoisme al abraonar-se contra altres pobles;
que la febre de domini que senten els mes forts.
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els fa acudir ales armes per a sotmetre als dè¬
bils; que no es instint de perfeccionament sino d"
ambició, lo que arma les potencies nacionals per
a teñirse en recíproca amenaça; que no es bojeria
la guerra ni les devastacions consegüents, ja que
responen a una idea d'engrandiment dels estats
la que ve a esser com una ampliació o generalit¬
zació de les ambicions que en l'individuu consi¬
derem Ilegitimes.

A tot això contestariem que l'ambició, l'egois¬
me i l'insiint de domini, no son més que les for¬
mes externes per a operar les grans transforma¬
cions.

Que el veritable anhel que la impulsa es la fe¬
bre d' assolir sempre un estat social més perfecte;
mai el desig de destruir-se, ja que la major poten¬
cialitat de ses forces ha de esser el més eficaç ele¬
ment del seu benestar, quin benestar no seria
just ni racional si no alcancés en la deguda pro¬
porció a tots els pobles i a tots els homes ja que
tots ells son els components del gran esser «Hu¬
manitat»

Més on se troba la raó que espliqui com l'es-
pecie humana dotada d'esperit de conservació, i
per tan devota fervorosa de la vida; formada per
sers sensibles, i, per tan enemics del sufriment;
coloboradora de l'obra del Creador, i, natural¬
ment contraria de demolicions doloroses, puga
acudir a la eliminació sagnanta dels seus propis
sers i al enderrocament del seu patrimoni per a
realitzar un ideal de perfecció?

Haurem de creure, per cruent que ens siga,
que el genre humà se troba encara en la seva in¬
fantesa; que no ha arribat encara a l'edat en que
un seny seré dicta les seves accions, i que fa en¬
tremaliadures com els nins quin tendre cervell
no els deixa formar judici de les realitats de la
vida.

Més aixís com el rosari de fets puerils i rebe¬
queries que broda la vida dels infants, acaba
amb un acte d'alguna traseendencia que els fa
posar en reflexió i que els dona noticia de que
son homes que han de despedir-se de l'inutilitat
de ses joguines per a inaugurar l'obra positiva;
aixis també podem confiar en que el fet de més
trascendencia guerrera que han vist els segles i
a quin esfereidor espectacle assistim, marqui la
linea divisoria entre l'época dels trastorns i mal¬
vestats i la de la pau santa a que l'home es creu
tenir dret perquè la ¡veu escrita per la mà divina,
en el fons de l'ànima.

Al lamentar-nos de la escassa altura a que 1'
especie humana ha portat els seus avenços, i al
atribuir-ho al seu esbojarrament infantil, no vo¬
lem pas referir nos al poc camí que hagin fet les
ciencies exactes on pot dir-se, en honor de 1' hu¬
manitat, que s'ha treballat ardidament, fent cu-
llita de veritats de valor inestimable.

Es de falta de progresos morals que volem
queixar-nos. Es que l'home ha encès totes les an-
torxes de la seva mentalitat devant l'altar de la
«Ciencia», en el seu aspecte material, i ha deixat
a lés fosques l'imatge de la «Bondat». -

Es que al consagrar-se en absolut a lo tangi¬
ble s'ha olvidat d'educar el seu cor en un ambient
de prosaïsme, estimant lo corporal com a única
cosa intrínseca i desconeixent les belleses del es¬
perit.

En aquest desequilibri-, o mellor dit divorci,
•entre lo estrictament corpori i lo moral, creiem

que pot trobar-se el principal factor de les ruines
humanes, per no haver considerat les obres dels
genis, llurs invents i la subsegüent riquesa, com un
patrimoni universal, I si com un nou element po¬
sat al servei d'un egoisme poc cristià i engendra-
dor dels odis més fulminants. -

El parlar del fervor amb que l'home ha culti¬
vat les ciencies, ens porta com per un camí pla¬
nera refutar les teories nascudes dels esperits be¬
licosos, segons les quals, la humanitat no pot mai
perdre de vista les lluites sagnantes baix pena
d'envilir-se i ateminar-se, ja que considerem la
santa virtut del heroisme com a filla exclusiva de
la guerra.

Nosaltres n'admetem un altre d'heroisme que
l'admirem amb tot l'ardor de l'ànima i que en
contraposició del primer ne direm l'heroisme de
la pau: Es l'heroisme, l'austeritat, l'abnegació d'
aquells homes, essers privilagiats i singularís-
sims que, sentint-se cridats per una veu sobrena¬
tural al servei d'una ciencia, i entenent que pos-
sieixen els elements necessaris per a fer avençar
un pas la branca del saber humà objecte de ses
predileccions, hi consagran tota una vida que
transcorra en la solitut de llurs laboratoris i cam¬
bres d'estudi, hi rendeixen en holocauste una exis¬
tencia sens esperar altra remuneració que la sa¬
tisfacció íntima, la inmensa gloria de saber que
han sigut útils a l'humanitat.

Aquestos son els héroes dipositaris de la mascu¬
linitat del genre humà que en un regimen de pau
servarán la fermessa de la rassa. Aquests son els
capdills del nou exèrcit que encomanaràn la va¬
lentia a tots els homes, com els generals a llurs
soldats, essent cada un d'ells un petit héroe en la
propia esfera per modesta que sia.

No degenerará, no, l'especie humana encara

que sia el seu únic lema, el seu primordial objec¬
tiu, la conquesta del saber, l'ansia de continuar
l'obra- del Creador, anant aquesta divina virtut
aconsellada i dirigida per una grandesa de senti¬
ments que li permeti fer nos a tots participants de
les seves obres.

Per això preconitzem el nostre ideal pacifista;
per això fonamentem en la pau totes nostres es¬
perances de mellorament; per això ens pronun¬
ciem en son favor comptant que en ella han d'as¬
saonar-se els fruits que promet l'humana intel-li-
gencia.

Al calor de una pau que evapori tots els odis
han de desplegar-se amb tota sa plenitut les po¬
tencies de l'ànima; puix l'espérit, lliure de la tur¬
bulencia de les lluites fraticides, podrà consa¬
grar-se a la consecussió del seu fí que es conduir a
l'home per camins de benestar; que es obeir a la
veu del cor quan aquest se mou en un ambient
de noblesa i està modelat en una escola d'al¬
truisme.

¡Oh! pau benhaurada que sense el teu favor no
es concibeix l'armonía humana, fes-te mestressa
del món, impera en ell, que per aixecar-te un
trono de gloria no han de faltar-te cors bondado¬
sos que es possin a tos peus, apareix com una ra¬
diant aurora que dissipi les tenebrositats de les
lluites homicides i estableix el llaç d'unió que lli¬
gui com a germans a tots els homes.

MIQUEL BONAMICH CASAS.
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Festa, festa gran signé la organitzada per nos¬
tra revista.

Voleiaven banderes de les quatre barres en els
balcons endomaçats del Centre Catalanista on
s'havien de celebrar els Jocs Florals. Els invitats
anaven afluint al local, quina sala havia sigut
adornada curosament 1 amb gust, i l'omplien amb
rapidesa fins a (luedar ho de gom a gom.

Cares rialleres de xamoses donzelles en l'es¬
clat de jovenesa es
veien arreu. ¿On fi¬
tar la vista? Toia,
gran de flors de 1'
encontrada en que
cada una tenia son
encís i sa bellesa,
prou hagueren vol¬
gut els ulls mirar¬
ies totes alhora, pe¬
rò lentament ha¬
vien de passar da¬
munt d'elles desco¬
brint atractius par¬
ticulars que'ls en¬
cantaven i se'ls en¬
duien.

La gernació en-
diumenjada, s'es-
trenyía amb desig
degaudirderespec-
tacle, veuremillor i
no perdre cap pa
raula. Quan la co¬
mitiva de Autori-
ta tsi Jurat, compost
pels Srs. Carrión,
Folch i Capdevila,
Suriñach Baell,Mu-
rià.Gras Vila,Gran¬
ger i Freixas, mon¬
tres l'orquesta exe¬
cutava una compo¬
sició, arribava al estrado, mostrà la satisfacció
franca i espontània amb forts picaments de mans.

Declarada oberta la sol·lemnitat, que presidi
el poeta don Ramón Suriñach Baell, per malaltia
del President del Jurat el pulcre escriptor don
Francesch Matheu, don Rafel B^olch i Capdevila
llegí, com ell sab fer-ho, el discurs presidencial
que era en ratlles rimades i en enaltiment i glo¬
ria de la nostra llengua

Tot seguit el Secretari, don Josep Jluntané
Selva, serena i clarament procedí a la lectura de
la memoria, fidel exposició de antecedents i ges¬

La Reina de la Festa Srta. Teresa Xumetra acompanyada de ia Cort d'Amor
Srtes. Avelina Figueras. M^rcé. Pepeta I Maria Vilagut.

tació dels Jocs Florals que's celebraven i delicat
treball d'estilista.

Designada la composició de titol «Les tres can¬
çons de la donzella» per a els honors de la Flor
Natural, i obert el plec que contenia el nom de
l'autor, resultà ésser aquest, don Enric Cubas i
Oliver, qui acompanyat dels individuas del Jurat
senyors Gras, Suriñach, Murià i Freixas anà a
cercar a la Reina que elegia, senyoreta Teresa

Xumetra Vidal, a
la que acompanya¬
ven en Cort d'Amor
les senyoretes Ave¬
lina Figueras, Mer¬
cè, Maria i Pepita
Vilagut.
Aixis que aques¬

tes i llurs acompa¬
nyants entraren en
l'espaiosa sala, la
concorrencia res¬

pectuosament a peu
dret els hi feu una
ovació que's per¬
llongà fins que Rei¬
na i dames ocupa¬
ren els sitiáis i que
sigué feta la pro¬
clamació deconsue-
tut en aitals cassos.
La senyoreta Te¬

resa Xumetra ana¬
va habillada amb
elegancia exquisi¬
da, la seva genti¬
lesa era ben digna
de Reina i les flors
que l'adornaven, e-
ren companyones
humils de la flor
gran que les osten¬
tava.

Les senyoretes de la Cort d'Amor lluïen vestits
en els queTart i l'acert s'hi acoplaven, formant
totes elles amb la Reina un estol blanc i hermós
de joventut.

Un cop assentades en els llòcs respectius sota
un dosser on s'hi destacaven els quatre pals de
sang de la bandera catalana i del que per inge-
niof a combinació de làmpares elèctrique s'escam¬
pava una llnm alba i dolça que feia les línies més
delicades; l'esblaimament que l'emoció havia dut
als rostres de tan escalentes senyoretes anà desa¬
pareixent i les carones reprengueren els frescos co-
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lors, que si el sol sab daurar les fruites saboroses
que vinclen les branques en les hortes voreres al
Llobregat, aixis mateix colra les cares de les
agradables molirreienques.

La composició premiada amb la Flor Natural
fou llegida per son propi autor 1 molt aplaudida.
Seguidament un rera l'altre es donà compte dels
demés premis i
composicions, en
l'ordre que se¬
gueixen;

Segón, conce¬
dit a l'obra tea¬
tral r«Hostal del
Vila», que resul¬
tà del conegut ac¬
tor i autor don
Lluís Puiggarí,
treball ajustat i
de realitat viseu-
cuda.

Tercer, a la
poesia «Noves de
França», de don
Lluís Aimà, composició agradable i fàcil.

Quart, «Tarderai», de la senyora Agna Señé,

I. Vives i Borrell

que acredita la poetisa de conscient observa¬
dora.

Quint, a un enfilall de composicions anome-

„ „ . cesc Serrats, d'Baldomer Parramon vida exube¬
rant i plena de color.

Octau, a la poesia «Pittis», d'en Josep Maria
Girona, de forma pulcre i caient helénic.

Novè, a la com- ^

posició «Alegria ^

de la vida del
camp», d'en Joan .. \
Draper, que por- / , 'í - " " \
ta a la memoria / - ^ \el «Beatus ille». /' ' v. '• \
Desè, a la poe- |i ,> jsia «L encis d'un I; •

. ? i
retorn», d'en J. y ' ~ jjVives i Borrell. • \ - ' /Onzè, a la co- V v 7
lecció de «Sonets \ -'i. /
Pluvials », d'en
J. Iglesias i Gui-
nart, que sënya-
Ien en son autor j jgjgsjag ¡ Quinart
una sensació ex¬

quisida.
I per últim, l'extraordinari a la composició

«Nevant», d'en J. Malats, sonet hàbilment com¬
post.

Es feren mereixedors a menció honorifica les
composicions «Pas de Flora», «La riuada» i «La
pau salvadora».

El discurs de remerciament a càrrec del senyor
Murià fou un cant a la pau, que veia simbolitzada
en aquells moments en la senyoreta-que presidia;
signé una crida als homes cap a l'amor que ha de
ajuntar ies, cap a l'amor que ha de apagar els
odis que'ls empenyen els uns contra els altres, i
una proba de la causticitat del discursant al po¬
sar de relleu certs vicis que arrelen desgraciada¬
ment en nostre poble de qui cantà les virtuts re-
gonegudes. ^

Agna Señé

I amb les paraules de ritual «S'ha acabat la
festa» el senyor Suriflach clogué la que havia si¬
gut esplèndida.

L'orquestra llençà de nou airoses notes i els que
omplien l'escenari anaren desfilant entre els a-

plaudiments del públic congregat.
Don Josep Mestre, metge d'aquesta vila, gér-'

mà polític de la Reina, volgué que festa tan as¬
senyalada tingués una fi digna i en son particu-
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lar domicili aculli als poetes premiats, Jurat i in¬
vitats distingits diversos, als que obsequià amb
un lonx delicadament servit.

A l'hora dels brindis, el senyor Cubas els ini¬
cià amb una composició improvisada en honor de
la Keina, i després d'éll parlaren els senyors Ca¬
rrión, Granger, Draper,Parramón, Vives i Borrell,
Iglesias, i fou llegida la poesia que li havia sigut
premiada a donya Agna Señé.

Finí tan agradable reunió amb un ¡Visca la
Eeina! donat pel guanyador de la Flor Natural,
que sigué contestat pels presents amb entu¬
siasme.

Les tres eançons de la donzella
Lema; Non idem semper flori-

bus color est.

I

Veniu amors, veniu a mi
que ara n'es temps i soc hermosa
la flor que s'obra en el jardi
mai com avui serà flairosa.

¡0 papellona! en volior
volteu-me lleus, feu-me corona,
vostre aleteig que és d'ales d'or
tota m'adorm i m'acarona.

Xucleu abelles, que de mil
tota ma boea és endolcida,
feu sumzejant un cobricel
damunt ma testa decandida.

Mira'm ¡o sol! perque'l teu raig
em fà la cara enmorenida,
dona'm colors com en el maig
als roserars els dones vida.

Porta'm del mar la salabror
refrescadora marinada,
dels romanins la dolça olor
vent arribat de la collada.

*

Vina rosada del mati,
ompla mon coll de gotes blanques,
que vui anar les a cullí
de mon verger damunt les branques.

¡0 joventut! ¡0 temps feliç!
que ho fits tot bell i m'embelleixes,
que'm dons caient anyoradiç
i"m fàs alegre i m'entristeixes;

porta'm l'amor que'l vui en mi;
ara per rebre'l soc hermosa,
la flor que s'obra en el jardi
mai com avui serà flairosa!

II

Ets arribat amor joliu
quan se'm fonia l'esperança
d'esse' abrusada en el foc viu
on t'ovirava en llunyadança,

quan s'esfumaven entorn meu
les il·lusions suara nascudes
com dins la boira la més lleu
totes les formes son perdudes.

(l) Poesia guanyadora de la «Flor Natural» en els nostres
Jocs Florals.
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Vui que m'ensenyis la cançó
que't canti a tu i al goig de viure, ,

vui escampar el seu resó
i a ses esparses hi vui riure,

que encara el sol no ha devallat,
i encar la flor no és desfullada,
si a cada cop que ha cimbrejat
ha omplert l'oreig amb sa alenada.

Vui deixa el viure reposat
i follament vui perseguir-te,
quan tingui el cor afadigat
mos ulls encar voldran seguirte.

Mes, ets amb mi i al meu aprop,
al teu seguir segueix ma vida,
tot lo que mir muda de cop,
que a mos esguards tot treu florida.

Tot és més bell del que era ahir,
una altra llum tot ho il·lumina,
tot lo que veig em fà sentir,
que avui el cor tot ho endevina.

No la marceixis l'il·lusió
que'm fà estimar i'm guarda hermosa;
si en el jardi s'obra la flor,
mai com avui serà flairosa!

Ill

¿Per qué ¡o amors! m'heu de deixar
sense cridar-me a vostra via?
si sapigués que heu de tornar
de solitut no'm planyeria.

Us và seguint l'esguard fidel
i quan més lluny us endevina,
ran d'horitzó, vora del cel
vostra visió lentament flna.

¡0 si us pogués aconseguir
i al meu cosfat fer-vos fè estada
renovellar lo que fini
tornà'l bon temps en tardorada!

¡0 qui pogués cobrir de flor
tot el brancàm que se'n despulla
i esmortuir l'intens dolor
que amb lentitut la flor desfulla!

Prou revindràn aquells jorns clars
en que la terra el sol amara,
en que'ls escóns d'aprop les llars

■ els deixaré per la nit clara.

Prou tornareu amors fugits,
la joventut no l'he passada,
quan els vergers serán florits
hi cercaré vostra petjada.

Vui la paraula de l'aimat
senti altre cop com l'he sentida,
que'm bati el cor acelerat
com si volgués tindré més vida.

¡0 retorneu amors a mi,
que encar n'es temps i soc hermosa,
la flor que s'obra en el jardi
sols un moment serà flairosa!

ENEIC CUBAS.
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Xafarclería
—Crègai'm, senyora Quimeta, avui tinc un. dia

que més m'hauria vaigut no llevar-me.
—¿1 això?....¿Què li passa?...
—¿Creuria que encara no lie tocat estrena?...

Ara mateix és hora d'encendre els llums i no ha
entrat ningú a la botiga.

—Això fllla vol dir que la gent no està per
gastos. ¿No veu que les coses s'han posat tan ma¬
lament?... Jo. la veritat, si seguim aixís no se on
anirem a parar.

—Segons per qui. Jo bé veig que aquesta del
primer pis, no passa setmana que no estreni refa¬
jo nou, i no's cregui que siguin d'aquells de tres
pessetes comprats a la Virreina. ¡Ah, no senyo¬ra!... Lo mateix que la roba blanca que gasta per
dins, cregui'm que val un potosi. L'altre dia, no
anant tan lluny, m'estava mirant pel cel-obert
eom la Rosa li planxava una camisa, amb uns
calats i unes puntes tetes al coixi, que la veritat,
no crec que hi hagi cap capellà que'l dia de can¬
tar missa les porti tan bones a sobre d'éll.

—Ja he reparat que la brillava molt.
—¡1 que gasta!... ¿sab?... ho pot ben creure,

sembla que robi els diners.
—Com lo que diu es veritat.
—¿Quò diu ara?
—Per lo que veig, vostò no té picardia...
—Filla és allò... qui mal no fà...
— Doncs ja ho veurà. ¿Vostò no ha reparat que

tols els vespres hi puja un senyor de mitja edat,
que ve amb un cotxe pessetero?...

—¡Prou! més jo'm creia que era el metge que
anava a visitar-la, perquè segons diu ella pateix
de moltes coses.

—¡I ca, dóna! la que pateix és l'altre, la d'a¬
quell poca vergonya, que té la cara més gruixu¬
da que les parets de Llotja.

—Me fa quedar de pedra. Vet-aqui perquè l'al¬
tre dia, que una servidora tenia un mal de ven¬
tre que no'm podia tenir dreta, per haver menjat
un préssec que no era prou madur, li vareig fer
pujar recado, perquè quan surtis de visitar la, fés
el favor d'entrar per donar-me una mirada. ¿I
sab lo que'ns va contestar?... que no curava mals
de ventre.

—Es clar. ¿No veu que mai ha sigut metge?
—¡Ai Deu méu!... Ves com han de ser les coses.

¿Més, com vostè ha pogut saber?...
—Molt senzill; com que'l balconet del méu re¬

cibidor dóna a devant del menjador de casa d'e¬
lla, i com que per entremig dels llistons de la per¬
siana, tot se veu... ¿Comprent ara?...

—Si, com aquell que veu funció de gratis.
—Doncs per alli vareig descobrir el marro.
—Ves qui s'ho hauria pensat.
—Jo la veritat, quan vareig veure que cap dia

la polsava, ni mai li fés treure la llengua, ja va¬
reig dir mengiús, això és de Iaia, i ja ho veu, no
me vareig equivocar.

—Naturalment, ni han coses que no fallen.
—I després, ¿vostè ha vist mai cap metge que

per curar, jugui a la mona amb els sòus ma¬
lalts?...

— ¡I fugi, dóna!
—Doncs cregui que allò es una comedia. Se

veu que ella li fa trampes, i éll hi riu com un ba¬
bau. Altres cops, no deuen aparellar bé les cartes,
i està clar el joc no'ls surt com ells voldrien, més
on vostè hi riuria és quan éll vol amagar la mo¬
na, més ella quina una, com que li veu la inten¬
ció no el deixa... ¿Què toquen hores?...

—A Sant Culgat toquen les vuit.
—Ai reina Santíssima! Ja'm dispensarà perqué

si el de casa no'm trobés... Ara ja ho sab casi tot...
—Sí, senyora, moltes grades.
—(¡Santa ignoeencia que'n farà poca de carre¬

ra aquesta dóna!)
—(¡Ai la poca vergonya, ve aquí a xerrar dels

altres i ella viu amb un mal casat!)
SANTIAGO BOY.

Al llarc del camí
Visió.

I

Aixeco'ls meus ulls—al llarc del camí.
Es fet al començ—de riurers d'infants,
cançons de breçol—perfums de jardí,
i besos materns,—i batre de mans.

Té un tò l'horitzó—d'etern sol ixent,
l'aire té'l perfum—d'un bés infinit
que's gronxa en l'espai—magestuosament:
penombra en el jorn—i claró'n la nit.

Al llarc del camí—forja d'il-lusions
la vida es espai—on tot són orients,
i els llavis vermells—són niu de cançons,
i els ulls són de foc—i els polsos ardents.

II

De nou alço els ulls—al llarc del camí.
Entremig de cants—i riurers sens frè,
i besos fortius,— i anhel de florir,
en l'horitzó inmens—la vida es al plè.

Gentil cavaller,—amb la esposa al braç,
passa radiant;—fuig tota remor
i sobten l'ambient—darrera '1 seu pas
les veus de cristall—dels fills de 1' amor.

Es pròdiga en flors—la terra al voltant,
fressegen els blats—canten els aucells,
i al llarc del camí,—per'tot caminant,
hi ha un festó de fruits—i una font entre ells.

Ill

Segueixo mirant—al llarc del camí.
Com més endevant—més bell es l'avenç;
i marxa'l vianant,—lliure, sens un fi;
doncs rès es fitat—en l'horitzó inmens.

No veig pel camí—ni ombra ni recel
donar lassitut—a cap vianant.
L'home avança ardit,—la vida es un cel
i un bri de dolor— s'apaga l'instant.

Darrera l'esfinx—de Tinmensitat
passen els romeus—sense cap destí.

Tot d'una se sent—un crit ofegat
i s'obre un fossar—i acaba'l camí.

EAFEL FOLCH i CAPDEVILA.

AnLaor*=13olor*
A l'mic Albert Piera.

En la cambra no se sentia mes que el tic-tac
pausat, monòton i sonor del despertador. La llum
tremolosa del quinqué s'abatia plenament sobre
la tauleta d'escriure, de la que uns fulls de paper
blanc se destaeaven cruament. Una vegada més
llegia l'Eudald la carta del seu amic, sense deci-
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dir-se, com li havia sueceit abans, a contestar-la.
Ne sentia una estranya temença i, més que rès,
sentia el desig de que ignorés lo que ell conside¬
rava com un menys preu o una bui'la fets al seu
amor. Sí, en efecte, li contava tot lo que havia
passat, de quina manera ho faria, per a que l'a¬
mic s'en fés ben bé càrrec d'allò? I, al veure's im¬
potent per arranjar-s'ho, decidia novament no
contestar... Però, per altre part, li pregava amb
tanta insistencia l'Albert, i hi tenia ademés, tan¬
ta confiança... Li contestaria: definitivament va
pendre aquesta resolució. Li contestaria desse¬
guida, aleshores mateix: estava resolt.

La quietut d'aquelles altes hores de la nit, i
l'oreig nocturn, tebi i amorós, d'aquell temps de
primavera l'havien asserenat i li havien revifat
tot un mon de fè i d'esperança que havia atuit,
fins aleshores, la fatídica influencia del seu de¬
sengany d'amor. I, febrosament, va començar la
carta al amic dilecte, en aquests termes:

«Amic: Ahir va fer un dia esplèndit, un dia
clar i radiant de primavera que embellia la mun¬
tanya, fent-la lluir tota d'un esclat novíssim i
inusitat. ¡Com l'estimo, amic, aquesta època de
l'any, plena d'ingenuitat i dolçament graciosa
com un riure d'infant!... La montanya semblava
rejovenida i d'una netedat i una transparencia
enlluernadors. No més vaig anyorar—de tots els
seus encisos—el de l'or de la ginesta... Oh, amic,
les taques àuries de les ginesteres, resplandint
als raigs del sol, i cobricel·lades per la blavor
sens màcula!...

Jo'm sentia tot content, d'una joia íntima i 'en-
comanadiça que'm feia esguardar la naturalesa
amb els ulls admirats i un somriure de beatitut a
ñor de llavi. Experimentava uns desitjós de be¬
sar i d'abraçar tan i tan poderosos que ja arriba¬
va a sentir una recòndita temença de que'l meu
seny devinguès impotent devant l'empenia dels
meus sentits, sobtadament vibrants... Me sentia
tot amarat de la caricia del sol i de la fortor de
l'arbreda i de la terra, totes humides encare d'
una rosada que les feia brillar d'unes fosfores¬
cències intermitents. Jo les observava atentament
—amb atenció amorosa—en les dotades ombrívo-
les on la quietut era pregona... Oh, el silenci tan
grat de la natura! Silenci que no es silenci; quie¬
tut feta de mil remors llunyanes, suaus, inexpus-
sables que's desvetllen de cop, a l'impuls de l'o¬
reig, tebi com l'alenada d'una boca aimada... De
sobte se sent un refilet, exquisidament modulat.
En la quietut, la gamma de les seves tonalitats
miraculoses i ses armonies, ingènues i frescals,
tenen una pastcsitat i una cadencia impondera¬
bles. Ja sabs, amic, quan poc me plauen els au-
cells engabiats i el roc cas que faig dels llurs
cants que considero, més bé, planys d'empreso¬
nat. Però, el cant d'un aucell lliure me conmou i
em subjuga fent-me veure la natura com una cf-
bra peifecte i ponderada, on tot lo creat se com¬
penetra i es complementa amb el miracle de 1'
aigua i la blavor del cel.

En aquell moment, sentia ganes de cantar i
coneixia que'l meu cant, en aquelles circunstan¬
cies i baix el foc d'entussiasme que m'arborava
l'ànima hauria revestit una noblesa i una gran¬
diositat corprenedores. Beethoven, amic, devia
fer el seu grandiós «Andante» de la Quinta Sin¬

fonía i la seva «Pastoral» en moments semblants
als que jo vivia i en els quals, la més petita estri¬
dencia m'hauria produit un dolor físic gairebé,
per lo punyent i veritable.

Vaig tenir por... Te confesso, amic, que vaig
tenir por. Me sobtava aquella plenitut insólita
del meu goig aquell inefable content que expe¬
rimentava, aquelles alades gràcies que m'esflo-
raven els llabis, aquella estranya claror de joia
del meu esguard que jo'm sentia rutilant i diafan...
Vaig tenir una por instuitiva i la sospita d'una
malvestat, d'un dolorós desengany, va entrar-me
a l'àntma amb una fredor de mort. Vaig pensar
en Taimada, amic, i la sospita i sa fredor de mort
se'm feren més intenses.

El meu retorn a casa—en plena ciutat—fou rà¬
pid i més ràpid, apressarat. Al tornar a passar
per les arbredes i dotades que, moments abans,
estimava amb l'amor inflamat del Sant d'Assis,
sentia una sorda inquina contra elles i un foll de¬
sig de que desapareguessin per a facilitar més i
més la meva arrivada a casa, desig que se m'ha¬
via convertit en una dolorosa obsessió.
Al arrivar-hi tremolosa, i quan van entregar¬

me aquella lletra, amic, me sentia aclaparat; mai
m'havia produit una sensació tan pregona, cap
escrit dels innombrables que havia rebut d'ella.
Aquell, me cremava els dits i, no obstant, no'm
decidia a obrir-lo; temia—tremolant—la realitza¬
ció de la meva sospita—intuitiva i clarivident—
d'allà a montanya. Calia, no obstant, resoldre'm
i ho vaig fer ràpidament, per por de desdir me'n...

Oh, amic!... La sospita s'havia tornat realitat.
Vaig sentir-me els ulls plens de llàgrimes que
me'ls cremàvem i cremàvem mes galtes, llis¬
cant-hi quietament, abundosament... ¡La sospita
s'havia convertit en realitat!... i quina realitat,
amic! Els meus ulls entelats no's podien separar
d'aquell paragraf breu i abrumador: «—Alesho¬
res, Eudald, presa d'encegament, vaig fer un de¬
termini, acceptant les relacions d'un jove, rela¬
cions que encare avui sostinc»—deia textualment.
¡Amic meu! Baratar el meu amor pur i sincer, el
meu.amor de noi, d'adolescent i d'home, fer mes
relacions anodines!... Oh, dóna malvada! quanta
raó tenia aquell que feu notar que la fragilitat
teníaiUom famella!...

En tot aquell dia, amic, que havia començat
amb aquella joia esbogerrada, no'm vaig donar
compte de rès: de mi's movia el còs, com d'un
autómata, montres mon ànima restava muda, res¬
tava absorta i esmortuida per la roentor d'aque¬
lla bofetada.

¡Tot havia acabat! D'aquell amor meu d'infan¬
tesa i d'adolescencia no'n quedava més que el re¬
cord. Aquella dolça esperança d'un millor pervin-
dre, no'm visitaria mai més amb l'encoratjament
que abocava generosament en mon ànima... Tot
havia acabat! Ella mai fora meva i calia confor¬
mar-me amb que un altre fes seva aquella còrpo-
ra que jo havia vist florir i pendre forma i que
havia adorat plenament en el trànzit ideal de
noia a dóna!... Oh, í-èrfida! mon cor ignorava fins
an aquell moment quina cosa era l'odi; mon Cor
ignorava el dol d'un gran dolor i tú, amb ta per¬
fidia, els donaves entrada on sols regnava per tú
Tamor més gran que mai posaré a persona, on
tenia hostatge i caliu la més dolça i ITlusió de la
vida meva.

Amic meu: baix Testat d'ànim que't pots ima-
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ginar—coneixent ta natural ingenuïtat del meu
cor que's revoltava encare incrèdul d'aital fellc.
nia—vaig escriure-li una llarga lletra ou vessava
l'amargura que en aquell moment sentia i tot T
odi—clar i conscient—que la 11 professava. No po¬
dia ser generós. IIo intentava i, al doleiflcar les
seves queixes, les seves acusacions, sentia nova¬
ment i amb tota sa erudeltat, l'impresió transtor-
nadora, enderrocadora de mes cares il·lusions,
experimentada llegint per primer cop, les seves
cíniques ratlles. No podia ser generós; a l'acabar,
sense rellegir lo escrit per a servar-li la puresa
d'idees amb que fou redactat, vaig enviar ma lle¬
tra a son destí.

Tot ha acabat, amic, i mai més el nom de la
perjura—nom tot dolç, nom tot bellesa—tindrà
pels meus llabis i els meus sentits, aquell encís i
aquella força d'evocació que me'l feien resar tan
i tan sovint. T'escric aquestes ratlles, amic, al¬
guns dies després d'haver passat tot lo que he dit:
altrament, no m'hauria sigut possible ni tan sols
coordinar-les. Estava aclaparat... Afortunada¬
ment me vaig asserenant i, sobretot, al mirar al
cel, tan auríflc i blau, que ha permanescut indi¬
ferent a tot el meu trasbals—sento amb goig que
la seva magnífica tranquilitat se' m'eneomana i
que una benfactora serenor, retorna a mon àni¬
ma la pau exilada. En aquestes condicions, he
compost aquest sonet, que transcric perquè, més
que tot lo que't porto dit, podrà donar-te, amic,
una idea del meu estat anímic:

Jo ploro amargament una il·lusió perduda.
Me sento el cor tot trist d'aquest fer desencant
Jo anyoro amb desesper una il lusió volgmla
que tot un temps feliç m'ha anat aconçolant.

Ella es d'un altre, oh. Deu!... Dins mon cor, continguda
bull una rabia ardent promte a esclatar... En tant
m apar el meu amor, com la fulla caiguda,
que en terra, inconscientment, tothoin va trepitjant.

Oh, perjura! mai més besaré el teu retrat,
ni, mai més, en cap vers diré quant t'he estimat!
Te tindré un odi etern... Adeu, il·lusions boges!...

Sortosament, lleument, me vaig asserenant.
Lo que'm semblíi un abim, ja no m'ho sembla tant,
i començo a pensar en altres boques roges.

Sí, amic: començo ja a pensar en altres boques
roges i baix l'iníiuencia dolça d'aquest dolç temps
de primavera torno a estimar tot quan, en dies
de fonda desesperança, havia perdut per a mos
sentits l'encís que en temps de calma, tan hi ado¬
rava. I aixís, torno a adorar el sol, el cel, i l'ai¬
gua i els arbres, les fiors i els aucells; i torno a

quedar-me embadalit devant del somriure d'un
infant o dels ulls enigmàtics d'alguna dóna her¬
mosa... L'idea de ta mort se m'ha desvanescut
pér complert, i avui mateix, amic, m'he sorprès
quan, inconscientment i amb la fervorositat d'un
creient, recitava'ls hermosos versos del Poeta:

iDeu me en aquests sentits l'eterna pau
i no voldré més cel que aquest cel blau.»

Aquí va fer punt i es va aixecar. Per la fines¬
tra oberta se veia el cel d'un blau fosc tot esmal¬
tat d'estrelles. L'Eudald les contemplà una llarga
estona, amb un panteig apressat que atraíala
complexitat de tots els sentiments inexpressables

que, en aquell moment, omplien son ànima tras¬
balsada. A la fí, un sentiment de tristor predomi¬
nant va vence'l i els ulls se li van omplir d'unes
llàgrimes de foc, mentres uns sanglots epilèptics,
de fonda desesperança, li eixien de la gola.

Encare en son cor dominava l'amor sobre l'o-
blid.

s.\LVAD0E SOCTAS i PURNELL.

L'Última paraula de l'aylaGlé
Diu que d'ensà que volen els bolados
mercè a l'enginy d'un poeta entusiasmat
l'aviació ha sofert tots els avenços
que no s'haurien mai imaginat.
L'altre diumenge en varen fer la proba,
en mig l'espectació de molta gent,
en un gran camp aero-literari.
La proba es realitzà molt feliçment.
El públic va aplaudir amb molta força
l'autor d'aquest invent tant enginyós
qui'l dedicà, amb braó. a la nostra vila ,

després que l'éxit fou tant sorollós
Sols manca en l'aparell salvar ben prompte
el modo més segur d'aterritzar,
doncs que allí aterritzà d'una manera

que crec que a l'agutzil no va agradar.
De lo contrari si aquest pas no's salva
haurem de dí al autor amb sentiment
que.-..'Is versos se'ls llegeixi a casa seva
allí tot sol i ben lluny de la gent.

LIBORI.

AVÍS IMPOETANT
Advertim als col·laboradors expontanis

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

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

Oe no fer«ho alxis, bo sentirem molt, peró
no publicarem cap treball que no s' ens envií
amb aquesta forma.

Degut al retràs amb que havem rebut els re¬
trats dels poetes premiats en els nostres Jocs Flo¬
rals, hem tingut que retrassar també la sortida
del present número.
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Encare en l'hora present ens manquen quel-
cunes fotografies, quina omisió entre les demés,
esperem que juntament amb el retràs amunt dit
del número, ens serà dispensat pel públic.

De la casa editorial de teatre, Bonavía i Du-
ràn, hem rebut els darrers quaderns de El Rústic
^Bertoldo' farsa grotesca, en quatre actes, degu¬
da al ingeni de Frederic Soler {Pitarra), Josep Feliu
i Codina i Joan Molas i Casas.

En el quadern vinent comensarà a publicar se
la comedia en quatre actes Bertoldino, continua¬
ció à'El Rústic Bertoldo, obres fins ara inédites de
impresió.

La nova Junta Directiva del Foment del teatre
català ha quedat constituida en la següent forma:

President, en Kamón 'Vilaró i Guillemi; Vis-
president, en Mateu Julià Vinardell; Comptador,
en Francesc Blanch i Trota; Tresorer, en Antoni
Caballer i Aviñó; Bibliotecari, en Miquel Gras
Vila; Archiver, en Pere Creus Oliva; Secretari,
en Magi Murià; Vis-secrelari, en Joan Bel; Vocals,
en Joan Bas i Soler, en Josep M.' Ponseti i en Jo¬
sep M.' Torres.

Los irresponsaUes, drama en tres actes d'en Joa¬
quim Dicenta, i Los Mjos artificioses, juguet còmic
en tres actes d'en Joaquim Abati i Frederic Eapa-
raz, son les dos últimes obres editades per la re¬
vista Teatro Mundial, que anuncia pel pròxim nú¬
mero la tragicomedia en tres actes d'en Frederic
Oliver Lós semidioses, que tan d'éxit obtingué en
el teatre Eomea per la companyia Morano.

Uns quants amics del malaguanyat escriptor
Emili Polit Buxareu, que morí el passat mes de
Març, han tingut la lloable idea de publicar les
seves poesies com a tribut a la seva memoria.

O—

S'està treballant activament per a la implan-
taeió a Vallvidrera d'un Teatre de la Natura.

Se representarà UArlesi'nia, havent-se enca-
rregat de la part musical el mestre Pahissa.

El conegut comediògraf J. Pous i Pagès i el
pulcre actor Enric Gimenez son els encarregats de
la direcció artística.

S'assegura que's prepara una funció del ma¬
teix genre a Sabadell en el bosc de can Feu, re¬
presentant se Terra Baixa, d'en Guimerà, per
l'Enric Borràs.

lliures els numerosos quefers del desempenyo de
Procurador dels tribunals, i això es per ell el seu
descans i el més explícit esbarjo.

Plaunos felicitar una vegada més an en Ra¬
món Pallejà i li demanem que ben sovint ens ofe¬
reixi les mostres de la seva inspiració, per a po¬
der aplaudir-lo com ho fem ara.

En el pròxim número comensarem a

publicar en forma enouadernable les oom-
posiolons premiades en els Jocs Florals
de Molins de Rei organitzats per la nos¬
tra Revista.

Candor Salame. En cartera «EI ma! d'amor».—Joan
Masoliver Illa, Si'ns permetés arreglar-lo podríem complau¬
re 1. Hi han quelcunes figures no del tot apropiades a lo que
volen expressar.—Artur Torné. «Devant dels seus encissos»
l'havem ben llegit i la veritat no'ns acaba d'agradar.—Pere
Solà. éi estat gravet com dii. vosto.—J. Pons i
Martorell La prosa es molt ben pensada peiò no està. ben
desarrotllada. La poesia es foiçrda.—Antón Montfort. Creiem
que vostè anibarà a fer-ho bé, el que ara ens envia encara no ho
està prou.—A. Cusidó, Francesc Garcia^ Antoni Artnàn,
Francesc Gimene\, Emili Barsó Casamitjana. No'ls podém
coxti^\a.\kitr.—-Salvador^Socias. En Murià li agraeix de tot cor
lo que li diu. Tenim el sentiment de dir-li que «Recorts <'.e
ciutadà» no la acceptem per la duresa del vers i a íè que'ns sab
greu. Citarem quelcom per a veurtr si hi posa esmena. Diu eii
el final d'un vers «cel ben blaux, «oreig suau» al final dun
altre. Observi que suau s'ha de pronunciar en una sola emisió
de veu Acaba un altre vers així «lOsat m» It fi».—Enric Ma
d^Or. No devia estar massa segur del seu treball quan el firma
amb pseudònim.—R. Peralta. La poesia «La mar» estaria bé
si hagués tingut present que en el vers blanc s'ha de cuidar que
no hi haigi assonancies. «Cercant ideal» es una composició ar¬
tificiosa.—Ramon Gavaldà Ribas. Es pobre de consonants.
En una cosa tan petita recorrer als diminutius, com «floretes» i
«amoretes» no's pot admetrer.—J Viladot Puig. No està
mal, però es massa llarc.—Albert Piera. En cartera «Es
aquí».—Josep Carreras. La poesia del seu amic no'ns agra¬
da. Que envii quelcom millor i mirarem de complaure'l.—
R' Sagrera. Rebut i conforme, la suscripció li comensa amb
aquest nómero.-—Afrzrñz/z Amat. Rebut i conforme; te pagat
fins al 25 de/Novembre. Mercès per Jo que'ns diu.—Queden
lletres per a contestar.

Havem rebut un vals per a cant i piano quina
música es deguda a la pròdiga mà del conegut
compositor en Ramón Pallejà. El nom tan sols asa-
gura la qualitat de l'obra que's distingeix per la
seva soltura i delicadesa tan pulcrement armo-
nitzades.

En Ramón Pallejà es un ver artista de la mú¬
sica, com ho demostra la seva inspiració expon-
tànea, jamai obligada, ja que el fruit de la seva
imaginació el dona en els ratos que li deixen
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