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Un cel elaiissim de blavor diàfana
vetlla un vert prat qui de vesllum vesteixes,
un torrentet molt joganer, hi besa

casa pagesa.

Arbres gegants ric cobreçel teixint-li
amb son brandar molt dolçament la amoixen;
son niu pairal de maternals ocelles

que hi xerroteijen.

1 el ventijol forsa amatent li porta
del lluny, el dolç belar de les remades;
del romaní d'orenga i farigola

càntics ílairosos.

Fóra en la porta d'emparrat guarnida
juguen uns nins molsuts, colrrats i rossos,
corren xisclant batent les mans, depresa

fent-se travetes.

1 un que es més gran rient al aire escampa
gràcils bombolles com crestall lluentes;
tot just naixentes, per son baf empeses

creixen 1 fulgen.

Fulgen lleugeres, i en l'espai gronxant,se
mostren ses gales amb colors pintades
l'aire les porta, les apaga l'aire

i res no'n resta.

1 entre les ombres de l'espesa arbreda
tota invadida de la pau boscana
lliure ma pensa, eom a jocs hi feia

també bombollesi

AGNA SEÑÉ D'AYM.Á.
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FESTA

lil firiîVTA
La Pepa, la dóna del moliner, era la figura an¬

tagònica del seu marit, ell era petit i esprimat¬
xat, quiet i lent de moviments, de caràcter con-
formatiu i pacient; ella, en canvi, era alta i sapa¬
da, nerviosa i enèrgica i de veu potent i mascuii-
na; descarregava, quan la feina ho exigia, les
saques de blat amb tan braó i resistencia com el
camàlic mes forsut; i a fè que'ls tenia de fer lluir
sovint els nervis dels seus brasses, puix que a n"
el molí, situat en un petit poblat perdut eu un re¬
co de la Segarra, no anaven pas gens grassos i
quan per allà al Agost la feina apretava, si ha¬
guessin llogat un mosso, prou els pans que s'ha¬
gués menjat haurien tingut d'estalviar-los ells pel
Mars quan la feina eseaseijava.

Aquell dia la molinera treia foc pels caixals,
semblava una fera.

—Que hi dius tu a n'això?—deia a n'el seu
home, tot donant gambades amunt i avall de la
cuina.

—Que vols que hi diga, Pepa, sino que es una
dissort l'esser pobre i que als que ho som, els que
remenen les cireres sempre en fan el bon Jesús.

—Si eh? es a dir que tu creus que s'han d'a¬
rronsar les espatlles i aguantar les vergaçades
sense dir rès? que n'ets d'infelis Joan! tu ets molt
bò, molt bò; però ¿vols que t'ho diga? massa bò,
massa bò, vol dir burro!

—I doncs que havia de fer jo; que vols que hi
fassa si no té remei?

—No té remei, es veritat; però ¡té venjansa! tu
creus que la teva dóna, la mare del teu fill, veu¬
rà tant tranquila com se li emporten a soldat,
mentres els altres s'en riuen des d'aqui, pel sol
fet de que l'un, el de ca l Calamanda, té son pare
que fa companyia amb en Nialó i l'altre perquè
sa germana festeija amb el fill d'aquest, que tam¬
bé es quedarà aqui tan satisfet, mentres al nostre
s'ens l'enduràn qui sap on; t'ho creus tu això?

—Doncs, que hi faràs?
—Que hi faré...? ja ho veuràs. Tots ells son rics,

en Nialó es l'amo del poble; per a èstalviar-se
trescents dures, que a n'ells no'ls son rès, ens han
donat el número baix al nostre fill ¡prou s'en ala¬
ben! al nostre fill que saben que no podem redi¬
mir perquè som pobres; dones jo...

—Que faràs tu, Pepa, contra aquests tot pode¬
rosos?

—Ja ho veuràs, deixa que marxi el noi, ja ho
veuràs com la pagarà cara aquest lladre d'en Nia¬
ló; de la Pepa del moli ¡jo't juro que no s'en riu¬
rà! I atantsant-se a la finestra, va allargar el
puny clòs en direcció de la casa on vivia en Nia¬
ló, el cacic del poble.

El noi dels moliners ja es a soldat; fora dels
seus pares ningú pensa ja amb ell a n'a la vila,
ja ningú es recorda d'aquella riallada d'en Nialó
quan va sortir el seu nom del bombo al cantar el
número baix.

La sega per tot ja està a les acaballes, qui no
té les garberes fetes pce n'hi falta. El sol cau aplo-
mat i sos raigs com foc torren el restoll per on s'
escorren els grills; els camps semblen servar el
baf de la suor de les colles de segadors que, aju-

pits sots aquell sol abrusador, els han alleugerit
de la seva cabellera rossa.

Prop de les eres d'en Nialó s'alsen, com pirà¬
mides daurades, les inmensos garberes que espe¬
ren, a sol i a serena, el trill, el corró i les forques.-

Quan s'aixeca la lluna i brillen els primers es¬
tels, la terra sembla revifar-se; la fresca marina¬
da retorna els pulmóns, lassos de respirar aire
com foc; els grills canten; el cucut llensa son crit
que ressona de manera estranya; el xist sec i breu
de les olives sembla la veu d'una bruixa burleta
amagada a l'ombra dels arbres.

Tothom reposa de les fatigues del dia; tothom
dorm en la vila i les masies.

La molinera vetlla.
Una claror intensa i roija il·lumina de sopte

l'espai allà dalt a la costa en les eres d'en Nialó,
una claror que cada vegada va creixent; gegan¬
tines llengües de foc s'aixequen i es retorsen
allargassant-se com si volguessin llepar els nu-
vols. S'ouen trets isolats ¡foc, foc!; toca esboija-
rrada la campana del petit cloquer de l'esglesia
¡foc, foc!

La vila en pes es conmou;—un incendi en un
poblet te quelcom de esglaiador i terrible que fa
trontollar la quietut i la monòtona tranquilitat
del tots els dies lo mateix;—les dònes surten per por¬
tals i finestres; els homes corren adelerats d'assí i
d'allà amb la confusió dels primers moments, ¿on
es el foc?—A les eres d'en Nialó ¡correu, correu!

El foc va guanyant les garberes per moments;
del poble a les eres hi ha aprop d'una hora de
c mi; prou s'afanya tothom a correr hi, però el
foc s'afanya més. Quan hi arriven els primers,
pouen a cuita correns d'una cisterna unes quan¬
tes galiedes, emprò prest es convencen que no hi
res a fer; tot erema per tots costats.

Dal del turó la Pepa, creuada de brasses, riu i
riu amb riallada grassa i sarcàstica. Il·luminada
per ia resçlandor del incendi sembla, tota roija,
una tràgica visió dantesca.

—Nialó, crida amb sa veu de mascle, no fa
gaires mesos que reies tu; el riurer va a estones,
are em toca a mi. Fent trampes en el sorteig vas
enviar al meu fill a soldat per a estalviar te tres¬
cents duros; doncs ¡te! are jo t'en cremo mil. Nia¬
ló, el riurer va a estones—i llensà una riallada,
que s'eseampà en l'espai com la riallada deis nu-
vols al escupir el llamp.

EPIGRAMA

Una minyona escribía
an un soldat, son promès
qiie estaba a !Melilla i feia
temps que no 'n sabia rés.
I an el final de la carta
lo següent li va posar:
«Si es que no t' has mort contesta'm
si t' has mort deixau estar».

SANTUGo GARCIA i ESTRAGUÉS..
— 170 —



<FESTA

LLETRES II UN AMIC
XXXI

Acabo de rebrer les dugués obres que m'envies
El amo del Mundo d'en Robert Hugo Benson i la
Histo^'ia de Napoleon d'en P M. Lansent del Ardé-
che, traduïda per en Eduard Henry; emperò, noi,
passaràn molts dies abans no les podré llegir. Se
m'han presentat unes rodeses de cap que'm pri¬
ven i me privarán força temps d'entregar-me als
meus llibres benvolguts. El metge m'ha aconce-
llat que no llegesca poc ui molt i que passeigi tot
el dia. Bona medicina, molt bona medicina, però,i els meus llibres? Aixís he de deixar-los de cop i
volta jo que els aimo tant i que tant bé se'm por¬
ten?... Es a dir, que hauré de contemplar-los en
els prestatges de la meva llibreria com a cosa
prohibida que no puc tocar?... Es a dir, que d'a¬vui en avant serà per mi una matzina lo que fou
sempre §1 meu bàlsem goridor?... Ja podrà el meu
esperit, l'ànima meva viure sense ells?... Podré
arrivai' a oblidar-los? Podré desfer-me d'aquests
dolcíssims llaços que'm retenen presoner en la
mitja claror del meu despatx? Podré passar sense
alimentar-me amb aquest suculentíssim pà?... A
les crisis espirituals passades, de les que de mica
en mica m'havia anat refent, hauré de substituir¬
ies, are, per les crisis corporals?... Perquè Deu
meu fereu el meu còs tan flac? Perquè el fereu tan
sensible al petit dolor? Perquè haveu limitat tan
les nostres facultats?... Oh, i que ben poca cosa
som els mortals!... Quan fràgils son el cor i el cap.
Senyor! Ja ho sé que'ns doneu un mòn tot sencer
plè de maravelles, prenyat d'encants, per oblidar
els nostres malestars!... Ja ho sé que'ns doneu
unes planes verges, florides de margueridetes, es¬
piguis i romanins per reposar-hi suaument!... Ja
ho sé que'ns doneu unes cascades d'aigua glaçada
per refrescar-hi el cap bullent!... Ja ho sé que'ns
doneu un cel blau i serenirsim qerquè al mirar-lo,
la nostra ànima s'extasie i esdevinga també tota
serenor!... Ja ho sé que els estels que parpelleigen
en la negra nit els haveu creat per mi i que l'aire
de les vernedes es el meu remei millor, i que els
estanys i les valls, les platges i les serres, els bos¬
cos i la mar son perquè oblidi els limits de la me¬
va presó!... Ja ho sé. Senyor!... Però, quan torna¬
ran els dies, quan la tramontana bufarà, quan la
neu tornarà a grossos borrallons a posar se en les
teulades d'aquest meu poble petit, quan tot tor¬
narà a dormir la son d'un hivern llarc, que faré,
aleshores, Deu meu? Tampoc podré llegir? Tam¬
poc podré deleitar-me amb els meus autors prefe¬
rits? Tampoc podré estirar els llibres dels prestat¬
ges i conversar amb ells amorosament?... I, doncs,
que faré al peu del foc sense poguer-hi tenir un
llibre obert?... Tan pot durar-me aquesta meva
enfermetat?.,. Oh, no!... Fassan al menys que en
arrivant aleshores estiga ja gorit! .. Are, ja passei-
jaré, are ja'm distreuré,- are ja seguiré al peu de
la lletra les prescripcions del metge; més, quan a
les primeres bufades del vent ponent haigi de
tornar-me a recloure dintre ma llar, feu que esti¬
ga ja ben sà i en disposició de tornar a escriure i
llegir! Feu-ho, Deu meu, si m'estimau!...

Xo'm tentes, doncs, caríssim amic, enviant-me
nous llibres que'm farien glatir! Enviem solament

• consells per confortar el meu cós ja que tantes

vegades me n'has enviat per confortar l'esperit...
Ja saps quan, per endevant, t'ho agraeix el

tem afectíssim bon amic que avui més que mai
confia en tu.

PKANCisco X. VERGÉS.
Torelló, Juliol de 1915.

pkima.VE;RA.
La plana reverdeja encisadora
florida per l'alé de Primavera;
tot, tot, respira Vida goridora,
duent l'Amor triomfant com a senyera.

Els arbres reflorits com jorns passats
lluint llurs branquillons novella flor
els gronxan joganers febles embats
de l'aire que s'hi esmuny festejador.
Les flors pel vent besades, sens recel
llurs calçers van obrint, parpalleijant,
on estotjada hi resta dolça mel;
la vida de l'abella butsinant.

I corren elsaucells a voliors,
fruint de primavera el bell estar,
jolius cantant cançons a llurs amors
per l'ombra de la plana i del pinar.
Un rierol fressos d'aigua argentada
s'esmuny entre l'herbatge ple de vida,
besant les flors qu'orneijen sa vorada,
perdent-se per la plana reflorida.

El sol sa llum destria, la mes pura,
cobrint amb son mantell la mare terra
filtrant-se del pinar en l'espessura,
fent fértil la planura i l'alta serra.

I ambdós bol abraçats anem fent via
pel corriol que es pert dintre l'arbrea...
Hos llavis besan folls els de m'aimia
i àdhuc els aucellóns cantan la veda...

E. PERALTA i SOLÀ.

EL PETÓ
Ja sé qu'estas enfadada
pél petó qu'et vareig dar
al pasadis l'altre dia.
T'el vaig fer sense pensar.

1 es que al veurer-'t tan hermosa
amb les galtes tan rosades;
no vaig poguer, creume Rosa,
aguantarme quan pasabes.

Mes si el petó que't faig fer
encare tan greu te sap,
tornam-el sempre que vulguis
i aixís quedarem en paus.

DA.MIEL F. CARRERAS.
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Ull cas de literaturitis
A un posta novell al qui vareig

prometrer dedicar li un conte.

—Deu lo suard.
—Vostès formen la redacció de Festa, veritat?
— Per servir-lo.
—Doncs jo venia a remerciar-los l'haver accep¬

tat una poesia meva. Vostès no'm coneixen, oi?
—No tenim el gust...
—Doncs jo soc l'Arnald Roeallis i Funxagut.
—Ah, si, recordem el nom.
—Es clar, com que els he enviat tants versos,

per força l'han de tenir present.
—En efecte, no passa dia que no rebem una

composició de vostè.
—Jo porto'l compte. Des de que vareig llegir

l'avis de que acceptaven treballs de col·labora¬
ció, me vareig dir, Pere, perquè jo'm dic Pere,
aquesta es la teva.

—No'ns ha dit abans que's deia Arnald.
— Bé si, jo'm dic Pere, però com que n'hi ha

molts de Peres vareig resoldrer canviarme'l nom
i des de qne faig de poeta, me firmo Arnald. M'ha
semblat un nom més... com els hi diré jo, mès poé¬
sie, més ideal.

—Molt bé senyor Pere, dic senyor Arnald.
—Com els hi deia, els porto enviades mil set-

centes trenta sis poesies i sempre llegia «Arnald
Encallis i Punxagut. No va.» Figiirint-se la meva
alegria al llegir en el darrer niimero: Arnald...

—Rocallís i Punxagut...
—«En cartera».
—Hem volgut premiar la seva constancia. El

treball acceptat es poqueta cosa, però...
—Oh, si volen els puc donar quelcom més liare,

perquè a mi no'm ve de cinc cents versos.
—No, si ja's veu que vostè hi té facilitat, ja.
—Poc s'ho poden imaginar. Jo vaig versos men¬

jant, faig versos al despaitx, quan soc al teatre,
quan dormo, si vaig a un bateig, a una boda, fins
quan vaig als enterraments. A propòsit. Ahir và¬
rem enterrar a la germana de la mare de la dóna
d'un cunyat meu, i en el cotxe, cami del cemen¬
tiri, vareig improvisar aquest

EPITAFI

Descansa en pau
la bona dóna
que t'enterrem
a Barcelona,
i tothom sab
que's ciutat bona,
que el ditxo ho diu.
«Si la bossa sòna
Barcelona es bona. »

¿Eh? Que'ls hi sembla?
—Francament...
—No, si no cal que ho diguin. Tothom està con- '

vençut de que jo a dintre meu, hi duc un Petrar¬
ca 0 un Virgili 0 bé un Homer.

—No es precisament això lo que voliem dir li,
senyor Rocallís.

— ¡Ah! que no es aquest genre el que'ls agrada.
La meva especialitat son les bucòliques. Escoltin.

—No's molesti, senyor Panxagut.
—No, no es molestia. Els se de memoria els

meus versos.

Pastoret d'on vens?
Pastoret on vas?

Pastoret que tens?
Pastoret que fas?
Pastoret no ho sens?
Pastoret... té'n vas?

¿Eh? Que tal? Veritat que això canta bé el de¬
sengany del amor?
Tinc escrita una «Oda» a les patates en cèva

que fa la dispesera, en versos alexandrins de
trenta sis silabes, que portarà una revolució. Tren¬
co els motllos clàsics, saben? Perquè, es molt, que
els poetes tinguem de fer els alexandrins de ca¬
torce silabes i els endecasilebs d'onze, perquè a
uns senyors de l'antigor se'ls hi va ocorrer inven¬
tarlos d'aquesta manera. Jo estic pels versos anar-
■quics. Vegin la mostra.

Sol que surts per Orient
rient.
I que t'en tornes al llit
per ponent,

sense dir-nos ni ase ni bestia ni bona nit.
No'ls sembla que sense atendre-'s als preceptes

clàsics també's fan versos armoniosos? No s'han
ficsat en la cadencia i la melodia de'l últim vers,

completament anàrquic? Potser diràn, es llarc,
potser an algú, no li anirà bé, però a mi m'està
clavat allò del «ase i bèstia».

—Completament d'acord.
—També faig versos en castellà i en francés i

en italià. Volen sentir una Silva?
—Si no hi ha més remei...

—Ojos claros de mirar transparente
que matais al mirar airadamente,
miradme sonriente
dulcemente
eternamente

i sempiternamente.
Si me mirais asi,
que me importa que se ría la gente?

—Això es més anàrquic que la semana tràgica.
—En aquesta composició, canto l'amor i l'es-

cepticismé, com si diguéssim, el tan se m'endona
pels que's burlen de les coses del estimar.

En francés tinc quelcom que'ls agradarà.
Violette fille du printemps,
ton doux parfum, fleta...

Are no'm recordo si's diu fleta, o flata.
—Deu ser, flatte.
—Just.

Ton doux parfum, flatte mes sens.
Je veux te placer en mon jardin
pour t'arrosser tous les matins.

En italià no hi estic gaire fort, però també tinc
una poesia que comença aixis.

—Contadina, contadina,
dove vai questa matina?
—Me'n vado a comprar un flore.
—Voi per flore il mió cuore.
¡O, carina, o, carina!

—Ocarina o flaviol?
—Lo que m'agrada més, es fer versos en ga-

laic.
Mena nai, mena naiña.
Perque no'n vos, qu'amores tiña?

—Això no pot ser, senyor Punxagut.
—Que's pensen que vol dir això de la tiña? Vol

dir, sencillament, tingui.
—No, si lo que no potser, es que vostè tingvi

la... pretensió de versificar en tantes llengües.
—Em raigen de totes maneres. Que m'en diuen

del meu estre?
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—Podem enraonar nosaltres?
—Permetin un moment. A veurer si'm recordo

-d'una poesia que crec es la millor que he fet.
Udola el vent
furiosament
per entre el bosc
que tot es fosc.
—Perquè fugiu
la ninfa hermosa?
Ei que temeu
la nit afrosa?
Veniu a mi
i abraçadets
esperarem el dematí.
Digues amor, en els meus braços,
sempre estaràs?
Avui que es fosc, demà també.
Demà...

—Demà m'afeitaràs.
—Es e.strany, no m'en recordo de l'acabament.
—Es igual, ja li hem trobat nosaltres. Ens per¬

met enraonar?
—Caramba, ja ho crec. Jo espero la seva crí¬

tica.

—Senyor Rocallís i Punxagut. Després d'ha¬
ver sentit lo fruit del seu cervell, creiem que vos¬
tè te condicions...

—Tothom m'ho diu.
—Solsament que encar son verdes, sab? A vos¬

tè li convindria que durant una temporada, els
versos se'ls llegís tot sol i després els esqueixés
per no tenir la temptació de disparar-los al pri¬
mer que's presentés. D'aquesta manera aniria
fent pràctica.

—Molt bé. Seguiré el seu consell. I quan temps
els sembla que ho haig de fer això? Un parell de
mesos?

—Cà, no senyor. Uns 5ò o 60 anys i aleshores,
si encare té dispesera, lo millor que pot fer es lle¬
gir-los únicament an ella.

FRANCISCO FREIXAS.

A. V O 8
Ara que'l temps cap a l'amor em crida,
vostra visió n'és tota jovenesa,
es vostre çsguard que al meu esguard convida
la dèu on bèc l'extrema placidesa.

íntimament em parla de la vida,
no del passat que al cor du la tristesa,
avui m'ha dit que la il lusió marcida
tlorirà tost en vostra gentilesa.

I en el sentir de la passió reclosa
glateix el dubte que de vos m'espanta,
una temença de que al dir la glosa
en que de amor endreço-us la complanta,
resti emmudit i a la complanta fosa

a l'escoltar-me vos casi distreta
sota un riure amagat que us fés discreta.

OLivERi CROM'VVELL.

Kai^ fle claror
•

En un país en que les disbauxes i totes les co¬
ses de mal gust tenen el seu portaveu que les en¬
laira i fins les glorifica, crec que es un deure d'hu¬
manitat el resenyar en aquestes modestes planes
quelcom que honoi'a la nostra terra; que sobres-
surt com una flor bosquetana entre les alenades
de corrupció i vici que plana com estigma de
nostra raça per la gran urb i envia (exporta) a
les ciutats vilatanes la part més embrutidora de
la seva escuma...

Un modest fill del poble, un bon patrici olotí,
en Piu Orri, va acompanyar-me.

Era una espaiosa sala; a banda i banda una
renglera de taules, al seu demunt un sens fi de
plats fumejants. Les monges acabaven d'omple-
nar-los d'escudella i esperaven que toquessin les
dotze per a obrir la porta i donar entrada a una
munió de pobres que s'esperaven.

L'amic em va fer tastar-la, i amb íntima satis¬
facció m'acompanyà a la cuina on unes altres
monges amb dolça complasencia anaven fent a
troços la carn d'olla, i l'anaven posant en unes
grans cassoles per a endur-sen-la al menjador.

—Son molts els pobres que venen?—vaig pre¬
guntar-li.

—Forces!... Olot no ha pogut lliurar-se d'aques¬
ta taca... també tenim pobres!... Emperò de des de
qhe havem instituït La Caritat ens cab la satisfac¬
ció de dir que avui per avui havem abolit el cap¬
tar, ací tothom troba la taula parada; se'ls hi do¬
na tanta escudella com volen, després carn-d'olla,
pà... i no's cregui, fan tres apets al dia. De bon
matí les sopes... al mig dia l'escudella, i al vespre
un plat de verdura amb butifarra o cansalada i
pà... Als malalts els ho portem a casa, i a les par-
teres també les assistim amb tot quan podem;
avui, fins-paguem els lloguers dels més meneste¬
rosos... i, seguí dient entusiasmant-se, si la ca¬
ritat dels olotins va creixent, si ànimes pietoses
com les de suara que baix anònim han fet una
almoina de mil pessetes, segueixen aquest hono¬
rés exemple emplenant la minça caixa de La Ca
ritat, podrem dir amb tot l'orgull que a Olot no
hi nia la miseria, que la vellesa no espanta als
olotins, puix que haurem vestit amb l'esfors de
tots, un casai per a aixoplugar-s'-hi fins al darrer
moment aquell que la disort l'ha arrocegat vers
el camí de l'indigència.

Al sonar les primeres batallados les monges
obriren la porta.

Penosament, arrocegant els peus, ertraren una
currúa de velletes i silencioses s'assegueren a les
seves taules; després seguiren els vells, catxes-
suts, rondinaires .. després, un estol de nois i
noies que empenyent se, van córrer a asseurers
a llurs taules i aquella sala, amb la remor dels
plats, amb el xerroteig de la mainada, l'anar i
venir de les monges emplenant els plats dels que
encar tenien més gana, sadollaren de goig la
meva ànima i amb una dolcesa inexpresable, cor
nuat, vareig cercar la mà del amic i amb relli-
giositat vareig dar-li una forta encaixada...

—Quan de bé feu!...
—El que hi ha treballat de cor es en Joan Au-

mallé, va dir me. Sense el seu valiós concurs no
hauríem fet res...

—Ets molt modest. Fiu.
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—Es ell... sols ell... Els altres no hem fet altre
cosa que ajndar-lo.

M'acompanyà fins a la porta; ell tenía de que¬
dar-se per a passar comptes; estava de torn aque¬
lla setmana.

Al sortir d'aquell lloc de pau 1 amor, del casaj
de la caritat, el meu cor bategava dolçament, ei
cel em semblava més blau, el sol més lluent, els
homes més bons, més humans...
I aixís com hi han portaveus que ressenyen

punt per punt una cursa de braus; aixís com hi
han periòdics que anuncien amb gran reclam els
èxits d'una dançarina; aixís com hi han setmana¬
ris que aixopluguen en les seves planes lo brut i
barroer, he pensat que nosaltres al menys, els de
Festa, fem servir nostre Eevista per a honorar
als homes que's desvetllen i treballen en bé del
proisme.

Lluís AYM.4..

EL MAL D'AMOR
L'Amor, atrevit,
tira una pedreta; "
al bell mig del cor
toca a l'amoreta.

Del mal que li ha fet
al meu deixa rastre...
Quan veu nostre mal,
com riu el pillastre!

—Apròpe't a mí,
vida de ma vida,
que'ls dos guarirem
la nostra ferida.

L'Amor com se'n riu
de nostra follia!
Com més estem junts
el mal més hi nia.

—El mal que us he íet
son mes obres bones,
quan veig, diu l'Amor,
ànimes pariones.

c.xxDOE SALAME.

Pensaments de Shakespeare
De nit es quan se veu millor el desig.
La Natura no dona, sinó que deixa, i lliberal,

sols bastreu als generosos.
La vellesa apassionada no li agrada que li

coinptin els anys.
L'amor accepta a la raó com a metge, però no

com a consellera.
La templança es una moça agradable.
El silenci es el millor gonfanoner de la disort.
El perdó es quasi sempre el pare de la recai¬

guda.
No ataquis a qui es més savi que tu.
La Ilealtat te un cor tranquil.
L'orgull desagrada fins a sa familia.

FESTA

Na pugis a cavall d'un cavall- que no't per-
teneix.

No hi ha ric que no pugui rebrer ni pobre que
no pugui donar.

Una ciutat on els nois no freqüentin l'escola,
serà destinada a enderrocar-se.

Si no sabs sometre-'t a un superior, no podràs
ja mai dominar-te.

Parlar a cada hú de lo que coneix millor, es
posar-lo en son terreny i treurer profit d'ell.

Es més fàcil comptar els àtoms d'un raig de sol
que respondrer a les preguntes d'un amant.

La dóna estimada està més disposada a deixar-
se convencer que a fer-se veurer convensuda.

No tiris pedres a la font on t'has fet passar la
sed.

Tingueu consideracions als fills dels pobres,
perquè d'ells ne surten la major part dels savis.

Quan un lladre no troba ocasió de robar es
creu que's un home honrat.

Un déu confessar ses bones qualitats en veu
baixa i els seus defectes en veu alta.

La més perillosa de les temptacions es la que'ns
arrossega al crim per amor a la virtut.

Es perillós dir en veu alta tos sentiments se¬
crets en una planuria voltada de tossàls.

j. BOSCH i BARRERA.

8@eòri i 9§P@raiiça
—Brindém amic, bebem! Que l'alegria
allunj-i l'hora amarga del dolor!
Aixeca'l vas i béu; i al naixe'l dia,
que un nou amor enterri'l primé amor!

Mira com passa'l temps; la nit avança
i amb ella fuig la sombra del recórd...
El vi dona, alegria i esperança
fa espurnejar els ulls i alegra'l cor!

Fem espumar la lluminosa vista
alçant el vas, joiosos, en la ma!
I ofeguem el recórd de l'hora trista
guardant una esperança per demà!

Ompla't el pit d'un nou alè de vida,
i pensa que ton mal no es pas etern!
El cor es com la planta mig marcida
que torna a rebrotar passat l'hivern!

—Ompléna'l vas amic; mes abans deixa,
que plori l'últim cop el meu afany,
que a aquest dolor que l'ànima m'esqueixa
consagri aquesta nit el darrer plany!

Un plany que digui la ditxa perduda
i les hores de plors i de torment!
L'imatge de la dóna tan volguda
que mai me pot fugir del pensament!

Te vui parlar de son esguard dolcíssim
de l'encant inefable dels seus ulls!
Vui recordar-ne son perfil puríssim,
la grada temptadora dels seus ulls!

El recórd d'aquells jorns. Dels jorns feliços-
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que amb ella vaig gaudir un amor pur...
Sota'l brancam dels arbres blincadiços,
sota la volta blava de l'atzur!...

¡Qu'era tendre i senzill tot lo qu'em deia
els seus mots tan bellíssims i tan suaus!
Parlava dolçament; i quan somreia
eren tot lluminosos sos ulls blaus!

Que clara i parladora sa mirada
llençada somniadora cap al lluny...
Sa dolça cabellera era daurada
com les espigues d'or del mes de Juny!

Sos llavis temptadors; fruita vermella
que jo gustava boig d'arrobament...
...Després, baix, li parlava a cau d'orella
tendríssim i amorós, rendidament...

—Anem al bosc, qu'els rossinyols tritllegen,
cançóns divines quan la tarda mor...
Les fonts misterioses barbotegen
i els estels que en el cel ja parpellegen
envejaran ta cabellera d'or!

Al morir de la tarda, que suau era
l'alfombra perfumada dels camins!
L'aire fresc i embaumat de Primavera
la flaire de les roses i dels pins!

1 enllaçats ens perderem bosc endins...
i no veiem del cel la volta blava
que el fullatge amagava com un vel...
pro estant a son costat ¡que m'importava,
si contemplant an ella m'extasiava
i mirant els seus ulls ja veia'l cel!

I arribada la nit silenciosa
sobre l'herba ens asseiem quietament
Jo li deia—¡Amor meu que n'ets d'hermosa!...
Extrenyent-me les mans i tremolosa
amb veu baixa'm parlava dolçament...
i son amor plorant me confessava
amb el cap recolzat sobre'm meu pit...
A voltes entre'ls arbres me semblava
que l'aire murmurant ens revelava
el dolcíssim misteri de la nit!

—Vui ton cor qu'es de jove i de poeta
que t'estimo i espero sols en tu...
Ajude-'m; per volar soc aucelleta,
mes ales febles no'm podríem dû!

1 jo deia besant, son colze nú...

T'estimo de tot cor i amb passió pura
t'estimo i seré sempre'l teu esclau!
T'ho juro per l'encant de la Natura
per l'oreig que entre'ls arbres suau murmura

per la bellesa d'aquest cel tan blau!

T'estimo i soc feliç—tant—que voldria
si que ma joia conegués tothom!
T'estimo tant oh dolça aimada mía

que si hagués de pregar sols resaria
les dolces lletres del teu niàgic nom!

I foll ubriagat de sa bellesa
—¡feliços temps que no veuré mai més!—
admirant de son còs l'exquisidesa
bebent de ses paraules la dolcesa
en sos llavis vermells posava un bés!

I tremolava plena de delicia
dient—Al nostre amor tot com somriu!
fins l'aire fresc ens breça i acaricia
com si fóssim aucelis a dins d'un niu!.,.

Pot esser que en la nit tranquila i dolça,
0 quan l'arbreda la rosada espolça
1 l'horitzó llunyà ja's va aclarint,
ens ha vist qualque gnom petit i sabi
damunt de l'herba llavi sobre llavi
d'amor i de tendresa defallint!...

Mes! ai! que des d'un jorn—record tristíssim—
no vingué més amb mi pel bosc bellíssim
a l'hora en que rogent se pon el sol!...

1 jo veient perduda la que aimava
cap baix i trist a casa retornava
plorant com un infant amb desconsol!

Que mon ànima jove, encuriosida
volgué aviat saber que era estimar!
I avui tot recordant a ia que oblida
no faig més, amargant la meva vida
que anyorar, que patir i que plorar!

—Done'm el vas amic; que l'alegria
m'allunyi l'hora amarga del dolor!
Vui oblidar; potser al neixe'l dia
un nou amor enterri'l primé amor!

—Si tan depressa doncs la nit avança
qu'amb ella's fongui l'ombra del record...
El vi dona alegria i esperança
fa espurnejar els ulls i alegra'l cor!

—Vui fè espumar la lluminosa vista
alçant el vas plenissim en la mà...
Vui ofegà'l record de l'hora trista
guardant una esperança per demà!

Vui creure que a la fi també s'oblida
i pensar que mon mal no es pas etern...
El cor es com la planta mig marcida
que torna a rebrotar plena de vida
i ufana refloreix passat l'hivern!

AT.BERT PIERA
La Haia, Febrer 1915.
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Ja tenía rahó, ja, la vella aquella que no vo¬
lia morir mai per a saber ne sempre de noves.

Mireu, jo no hi havia pensat! i es tota una tro¬
balla.

Neda menos que a la platja de Badalona es re¬
presentarà Terra Baixa i nada menos que a Marto¬
rell, en plena natura, es representarà Marina.

La veritat, hi ha persones al món que tenen
unes pensades que no se encare perquè guarden
la pedra de fer monuments!

Això es evolucionar i revolucionar, això! i tot
lo demés son cataplasmes de farina de llinosa.

Perquè ¡home! que surti el mar en una obra
coin Marina, es més arcaic que la carn d'olla amb
pilota.

S'ha acabat això; la barca vindrà per la carre¬
tera d'Ësparraguera on estarà anclat el bergantí,
i flgureuvos si'n farà d'efecte allò del camarote:

oliendo a hrea,
oliendo a bfeea...

cantat entremitg de garrofers i carbaceres.
Ja hi han anat prous anys pel mar els barcos,

es massa vell això, are els toca anar per terra.
I de Terra Baixa a la platja que m'en diuen?

Semblarà que'u Manelic ha baixat amb el tren
de dos quarts d'onze per a veurer la mar. I se li
podria fer dir:—Ma noi, conta aigua! i comprar
deu cèntims de torruo a la Marta com fan els calo¬
yos en la Porta de la Pau.

Sobretot que nu's descuidin de fer sortir un re¬
mat a pasturar per la platja, que la salabror li va
molt bé a n'el bestiar. Oh! i que estarà en caràc¬
ter!

No, jo, la veritat, no hi havia atinat i trobo
que es una grau pensada, ¿oi?

BARCINONBNSÎS.

Fantasia de nit
A vora d'el estany la dançatriu.
en nit de lluna fa florir sa dança;
juga amb son vel de seda i va gronxant-se,
mostrant ses belles formes, i somriu.

La lluna plena, amb un esguard festiu,
sembla que va a cantar-li una alabança
veient com se redressa o s'abalança
besada per les aures del estiu.

A cada evolució la ninfa es gira
vers l'astre que mirant-la continua.
«¿Per què déu ser que tan atenta'm mira?
En ma dança no trova prou valua?

I en un moment d'inspiració, retira
son vel lleuger i es posa a ballar núa.

josep RIBAS IGUAL.

Converses de Redacció

Estones vagatives
— Liborü... Liborif... Que dorms?
—Hola Fra frei; no es que dormis prò... que no

tens sòn tu?

—Sòp no pro mandra si. Que no tens rès que
fer tu?

—No; enraonarem si vols.
— I com es que ara no surt mai el teu nom a

Festa. Que t'han donat la llauna?
—No, fill. Ni una llauna! Que't paguen a tu?
—Fa vintidós mesos que no cobro.
—I doncs?... Amb que contes tu!
—Jo? Amb els dits.
—No, home! vuiLdir de que vius.
— De les esperances.
—No n'he menjat mai. No tens un fill?
—Hermosissim.
—I tambe li dones esperances?
—No. No'n vol ni li agraden. Es un plat massa

indigest.
—Que ets poeta tu?
—Quan m'atipo.
—Ah! vet-ho-aqui que jo estranyava que no

escribissis tan sovint. Que es això que llegeixes?
—El Ciero.

—Que te'l creus?
-Si.
— Que llegeixes la toma de Varsòvia?
—Si, noi! I a propòsit: Que me'ndius d'això.
—De la toma?
—Si; i de la toma Ivangorod.
—Pse! Que't diré? Sembla que ls alemanys es¬

tán molt contents.

—Aquí diu que s'abracen pels carrers.
—I sembla que'ls aliats també n'estàn molt.
—De que? De les tomas?
— Diuen.que s'han tret un pès de sobre.
-I tu?
—Doncs mira: també estic content.

—Ja't dic jo, per xò, que l'oficialitat es un olla
¿eh? es una aixecada de camisa!

—Home, per Deu! Pensa amb la llei de juris¬
diccions!

—No, home, no. Em refereixo a l'oficialitat de
les notes oficials que llegim en els diaris 1 que son
tan oficials elles, com jo sargento.

—Les notes oficials, son per mi com una nove¬
la publicada per entregues de les Aventures de'n
Sherlock Holmes.

— No obstant la toma de Varsòvia...
—Si; sembla que està ben tomada.
—Oh! I la toma d'Ivangorod.:.
—Veuràs, noi... Amb tantes tomas m'havia des¬

cuidat de pendrer la tercera toma de citrat...
—Que't purgues?
—Si, noi.
—I encara tens humor de purgarte?
—Veuràs. Air en acabat de sopar, perquè air

vaig sopar, em vaig posar a llegir i vaig tenir la
mala sombra d'escullir un quadern de Glosaris
d'en Xenins.

—Que no t'agrada llegir-los?
— M'agrada mes no llegir-los.
—I que?
—Doncs, mira... rés... que m'hi vaig encapa¬

rrar i... lo únic que'm va quedar al cos de tot ei
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sopar, van ser els gloraris i vet-ho-aquí que avui
no he fet rès més que glosar.

—Calla... Toquen les nou.
—Carat! Les nou ja? Adeu.
—On vas demà?
—Demà? On vols que vaigi. Al teatre de Na¬

tura.

—No'n fan ras demà.
—No n'han de fer, home, no n'han de fer?
—On? Veiam! Que ho sabs tu?
- No pro estic segur que'ii faràn.
- Pro on?
—No ho se, home. no m'empipis! A un lloc o

altre n'hi haurà.
- Apa, doncs. Que t'hi diverteixis.
—Igualment, Fra Frei.
—Adeu, Lïbori.

RENAIXEMENT
Jo't beneheixo, dóna estimada,
que vers la lluita m'has alenat.
Sigues tu sempre ma companyera;
de vora meva no't moguis mai.
Com un escèptic jo abans vivia,
sense esperances, el cor fet glaç,
sense carinyo, ni per ma vida,
sens fé, burlant-me dels ideals.
Tu falaguera, captivadora,
bella i modesta, plena d'encants,
has fet renaixer mes esperances,
has fet reviurem el goig d'amar,
has fet que senti l'anhel de lluita
fent-me compendrer bells ideals.
Tu has fet que vulgui que'n el gran llibre,
dels fets en bé de l'Humanitat,
mon nom'estampin amb el epígraf:
«¡Gloria als grans homes que han estimat!»

*
*

¡Que hermosa es la llum, eixint de tenebres!
¡Que bella es la vida, sortint del fossar!

MARIAN AMAT.

L'Agustina Saragossa
Disquisició històrica

¿Es mossèn Agustí Coy qui ha fet saber que
Agustina Saragossa i Domènech era barcelonina?

Fem aquesta pregunta perquè en el diari La
Cri':, que es publica a Tarragona, en el niímero
del dia 21 s'hi llegeix un article, subscrit per don
Salvador Corbella Alvarez, que porta aquest en-
cabeçament: «Doña Agus.tina Zaragoza y Domè¬
nech», en el qual es dona a entendre, d'una ma¬
nera clara, que el reverent mossèn Coy i Cotonat
ès qui descubrí el que, aquella heroína famosa
deis sitis de Saragossa, era barcelonina, per quant
en el tal article es diu «que los principalesjresul-
tados del P. Coy fueron evidenciar que la célebre
heroína nació en Barcelona».

L'article esmentat ha estat reproduit desprès
per altres periòdics catalans.

De La Veti de Catalunya.

Això indica que el senyor Corbella no n'està
prou enterat, i amb aquest treball tractarem d'a¬
clarir-ho. Tingui's en compte que la persona del
reverent capellà castrense ens es molt simi àtica
per l'activitat que ha mostrat en investigareis
f«ts del passat, que li han cridat l'atenció, i que,
per tant, ni tractem de desconèixer els seus mè¬
rits en altres assumptes, ni tampoc volem ferli
el més petit agravi; però si, ens proposem fer al¬
gunes aclaracions per allò de que «a cadascii el
que sigui séu».

Çò de que la renomenada Agustina de Ara¬
gó no s'anomenava així, ja ho havia dit donya
Carlota Cobos (la qual, per ésser filla de Na Agus¬
tina Zaragoza, haguda en són segón matrimoni,
bé podia saber-ho), en una historia que de la seva
mare publicà per allà l'any 18C0, la qual obra fou
dedicada a la Reina Isabel II.

El que no diu aquella escriptora ès on va néi¬
xer la seva mare, encara que insinúa que passà
els primers anys de la seva vida prop de la igle¬
sia de Santa Maria del Mar de Barcelona. Però,
alguns anys després, un iliustre acadèmic indi¬
cava, ja clarament, en una biografia, que Agus¬
tina Zaragoza era nadiua de Barcelona. I ès per
això que ja fa més de 45 anys que el qui firma
aquestes ratlles sab que la defensora del «Porti¬
llo» de Sant Agustí de Saragossa era barcelonina
(molts anys abans de nàixer mossèn Coy). Era allà
pels anys del 1868 o 1869 quan es publicà l'esmen¬
tada biografia.

Per tant, mossèn Coy no ès el descubridor d'on
va nàixer Agustina Saragossa. Tampoc ho ès de
que va ser «bautizada el 6 de marzo de 1786. a la
iglesia de Santa Maria del Mar, per la raó senzi¬
lla de que no pot presentar una copia legalitzada
feta treure per ell de la inscripció de la fe de Bap¬
tisme anterior als 18 d'octubre de 1907, en qual
data va obtènir-la el suscrit, desprè.s d'haver re¬
girat tots els arxius parroquials antics de Barce¬
lona i haver trobat «Saragosses. en alguns d'ells,
però no la que es buscava, havent-los tingut que
buscar per segona vegada, a causa d'una equivo¬
cació soferta.

En l'any 1890 el firmant ja savia que els pares
de l'Agustina SARAGOSSA (com diu ia referida
fe de Baptisme, per estar redactada en català, o
bé «ZARAGQZ.-Ç», com li diuen tots els documents
oficials, referents a la mateixa senyora, per ésser
escrits en castellà) eren de Fulleda, petit poblet
de la provincia de Lleida, per vies de donya Fran-
tíisca Zaragoza i Coll de Cortès, neboda carnal,
per part del pare, deia heroina. Per tant. fa 95-
anys que hi havia qui estava enterat, per rela¬
cions d'amistat amb la familia d'aquella, d'on
eren En Pere Joan Zaragoza i Raimunda Domè¬
nech, pares de la heroïna, cosa que no ho diu la
inscripció baptismal.

Pocs dies abans de publicar-se en els diaris de
Barcelona, La Veu de Catalunya un d'ells, aquest
document i haver-se fet públic per tot Espanya', el
molt diligent escorcollador de noticies barceloni¬
nes i distingit publicista don Antoni A5^mat i Puig^
no havent estat sortós de trobar l'a rèpetida ins¬
cripció de N'Agustina Zaragoza, publicà en hl Co¬
rreo Catalán, per allà els vint i tants d'octubre de
1907, una noticia dels germans que havia tingut
nats a Barcelona. Per tant, no fou mossèn Coy
tampoc el descobridor de on procedien el marit i
muller que donaren al món aquella dóna tan va-
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lerosa.com tampoc de si havia tingut aquesta ger¬
mans o no.

Posteriorment, en 1908, don Carles Nieto feia
públics en El Pais, de Lleida, i en el Paz y Tregua,
de Barcelona, abundants i curiosíssimes noticies
referents als avis, pares i germans de N'Agustina,
de manera que, mossèn Coy tampoc pot dir-se
descobridor dels germans que aquella tingué a
Fulleda i a Barcelona, que no foren pocs.

Tampoc fou el reverent senj^or Coy qui primer
ha proposat que fos glorificada la tal «artillera»
del primar «Siti de Saragossa» en sa nadiua pa¬
tria, tota vegada que el 22 de febrer del 1901 fou
presentada a l'alcalde president de l'Ajuntament
de Barcelona, una instancia firmada pel doctor
don Pere de Cots, metge municipal de Barcelona,
i En Ramón N. Comas, demanant que fos donat
el nom de «Agustina Zaragoza» a una de les no¬
ves vies que s'havien d'obrir en els solars de la
projuctada Reforma de la ciutat.

Jiés encara; l'últim dels esmentats senyors

proposants, el dia 15 de febrer de 1908, donava
una conferencia pública en el «Centre Excursio¬
nista de Catalunya» referent al procès històric de
N'Agustina d'Aragón i Agustina Zaragoza i Do¬
mènech, éssent, per tant, ei primer que pública¬
ment en aquesta capital ha parlat d'aquella es¬
forçada matrona.

Qui fou el que descobrí la filiació natural d'a¬
questa singular heroína, els diaris de Barcelona
ho varen dir quan en 1907 es donà a la publicitat
el document que l'acreditava, els periòdics de
Madrid i de Saragossa també, i creiem que el ma¬
teix farien els demés de la resta d'Espanya que
donaren a conèixer la nova del lloc on havia es¬
tat batejada la que fins allavors havien anome¬
nat Agustina d'Aragón.

Fins el diari Las Novedades, que comensà a pu¬
blicar-se l'any 1908 a Madrid, en son número del
21 de maig, dedicant una plana a la memoria de
Agustina Zaragoza, la encapçala amb aquestes
textuals paraules: «La Heroína de Zaragoza Agus¬
tina de Aragón, era catalana, un historiador ca¬
talán, el señor Comas, descubre la verdadera
cuna de la heroína.» I per a que no pugui esca¬
motejar-se la veritat del descobriment, publicà
una fotografia de la plana del llibre parroquiai
on se troba inscrita la tan repetida fe de Baptis¬
me, acompanyant-la amb un retrat de la època
de la tan popularitzada heroína; amb vistes de la
pica on fou batejada, de la casa en la qual acabà
sos dies a Ceuta, d'algún individu de la familia i,
finalment, del descobridor del tan repetit docu¬
ment, que, malgrat ço que diu el senyor Corbella
Alvarez, no és altre (com tenim entés que ho ha
reconegut mossèn Coy en la seva obra que no ha¬
vem tingut ocasió de llegir) que En

RAMÓN N. COMAS.

POSTA DE SOL
{Impresió)

Amb deixaments de lassitut la tarda queia...
Havia sigut una tarda xardorosa d'istiu... El

sol pausadament, magestuós anà a la posta, re¬
verberant sos emporprats esclats ens uns núvols
blancs i fionjos que indecisos vagaven per occi¬
dent, mostrant-los enfront d'aquest enamorat 11-

lús i fervent aimador de l'incomprès, com roentes
gropades de foc llensades del cràter infernal d'un
volcà devastador.

En els arbres corpulents i fornits de la maso¬
veria senyorial, els pardals barroers i tabalots
movien gros aldarull, esbatusant-se endevades,
sols per poguer conquerir la branca predilecte on
tindrien de passar la vetlla, arredosats sots el
tendre i abundós fullam.

Anant a joc les Hoques cloquejaven satisfetes
i una niuada de pollets, cofois i saltironers, les
enrrotllaven piulejant, en tan que'l dringar de
les esquelles repercutint monòton per l'encontra-
da, anunciava que'ls remats venien a repleg.
I quan el crepuscle moribond de la vesprada

s'enfosquí, i a corre cuita ho envolcallà tot negre
mantell, en la salzereda ombrivola refilava llurs
passades de comiat, a n'aquell jorn rialler, el ros¬
sinyol.

Poc després, de l'enrunat marlet d'un castell
alarb, que segles ha, com encantat espectre res¬
tava silenciós allà en l'espadada cinglera, sortí
un estol d'aucellots de nit que, adelerats i esma¬
perduts, voltejaren breus moments com si dan-
cessin un màgic ball de bruixes, engolint-sels
prest els abims entenebrits!

La nit avençava.
Un oreig suau i falaguer acaronava als vi

gorosos matolls rublerts d'oloroses floretes que,
obrint llurs calzers, feien ofrena gaia de fragan¬
cia embaumadora, al ensemps que de la mina
brollava l'aigua a dolls i lliscant remorosa pels
xaragalls, es plavia amanyagant canyisars i vi
materes.

La lluna, que ja havia assolit son cénit, guai¬
tava amb esguart trapacer i en sa cara rodona i
plena s'hi dibuixava burleta una rialla.

Els argentats estels parpelleijaven diamatins en
les regions ignotes i'ls grills impertèrrits, aixor-
daven la déserta vall amb sa cançó enfadosa.

PERE QUERALTÓ TOLOS.\.

PODER DE LA PETITESA

Rabadà petit
ve de l'establia
de deixà'l remat.

Prop d'el reguerot
en un petit sot,
hi brilla un estel
reflectat del cel

^

per l'aigua encercada.

Rabadà passant
com un ull que el mira
veu l'estel que brilla;
s'el queda mirant...

l'aigua ha bellugat
per l'oreig süau,
l'estel s'apagat...

rabadà petit
ve de l'establia
de deixa'l remat...

VICTOR MORA ALSINELLA.
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SABADELL
TEATRE NATURALESA.—Representació de Terra

Baixa en el bosc de «Can Feu».
Un aconteixement artístic resultà la represen¬

tació del drama de don Angel Guimerà Terra Bai¬
xa, puix els elements que hi prenien part eren
una sobrada garantia.

Els senyors Moragas i Alarma sapigueren es¬
cullir amb molt d'acert un llòc adecuat per a la
representació.

El públic nombrós en extrem omplí de gom a
gom la part destinada a «Teatre., tent-se cassi
impossible transitar-hi.

La representació de Terra Baixa excel·lent.
L'Enric Borràs que al aparèixer en escena fou

saludat amb torts i llares aplaudiments, posà de
relleu una vegada més la creació que fa del Ma-
nelic, guanyant-se justes ovacions durant el trans
curs de l'obra i sobretot en el segón acte, en el que
tingué moments de gonial inspiració.

La Ramona Mestres, l'actriu modesta que en
tant poc temps ha sapigut guanyar-se un llòc
senyalat en l'escena del nostre teaire, digué la
part de it/arfa amb tanta sinceritat (¡ue'l públic
tampoc l.i regatejà aplaudiments, especialment
en el segón acte en el»que và estar sencillament
sublim.

Ajudaren de una manera notable al bon con¬
junt; els senyors Montero, Guitart, Aymerich, Sir-
vent, Ballarí i Martoro i les senyores Xatart, Ba¬
ró (A.) i senyoreta Marer.

Al acabar la representació de Terra Baixa el
públic aplaudí freneticament a actors i autor,
obligant los a pronunciar paraules de remercia-
ment.

MANELIC.

BARCELONA
JOVIAL ARIBAU.—Vetllada teatral.

La nit del del pròxim passat mes de Juliol,
tingué lloc en el local de l'Esquerra del Ensanxe
una funció teatral organitzada per el cuadro dra¬
màtic «Jovial Aribau. en honor del seu director
senyor Amadeu Guasch.

Va representar se primerament. La Mare Eter¬
na, d'en Ignasi Iglesias, que va obtenir una exe-
cussió bastant fluixa per part de tots quants la
representaren a escepció de la senyoreta Durán i
els senyors Guasch i Raspall (A.) en los seus pa¬
pers de AíanJ, Gabriel'l respectiva¬
ment.

En segón lloc va estrenar-se el monòlec dra¬
màtic original d'en Joan Alavedra, El Lladre que
malgrat i esser molt ben representat pel senyor
Artigues (R.) va fer-se llarc pel motiu d'estar ba¬
sat l'argument sobre una narració vulgaríssima.

El sistema efectista de fer aparèixer el protago¬
nista per la platea encar que perseguit de crits,
pitos i soroll el trobarem molt poc original.

Per fí de festa va representar-se La cura de mo¬
ro, que va resultar molt arrodonida.

Entre'ls segón i tercer intermedi el nostre col-
loborador i amic en Francesc Garcia, va llegir
el seu poema original El Angel de la Paz que fou
molt aplaudit.

Va cloure la vetllada un Huit ball de Societat.

v. m.

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 falta de lloc on fer-ho.
No cal dir que 'Is treballs seran exa¬

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

AVÍ8 IMPORTANT
ndvertim als col'laboradors expontanis

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

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

De no fer^bo aixis, bo sentirem molt, peró
no publicarem cap trebail que no s* ens envii
amb aquesta forma.

-•-O-*-

No havent-li sigut possibl e al senyor Francesch
Matheu entregar-nos el discurs presidencial dels
Jocs Florals, no podem continuar la publicació
dels treballs en forma encuadernable i ho farem
amb tota seguretat en el número vinent, encare

que no s'hagués rebut l'esmentat discurs.
O-*-

Advertim als suscriptors atrassats de pago i
que fan remesa per correu que, de no fer fondos,
els suspendrem l'envio del periòdic des de'l prò¬
xim nirmero.

L'eminent tenor Palet ha organitzar per a els
dies 14 i 15, de la Festa major de Martorell, du-
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gues representacions de Teatre de Naturalesa, en
la primera de les quals es posarà en escena Aida
i en l'altr.e Marina.

Desitjem que nostre gran artista hi obtingui
èxits personals i que no s'haigi de plànyer de la
cooperació del públic.

El amor que pasa, preciosa comedia en dos actes
, dels germans Alvarez Quintero, es la obra que en
son derrer número publica la important revista
Teatro Mundial, anunciant pel pròxim el drama
policíac en cinc actes dels senyors G. Jover i
E. Arroyo La tragedia de Baslicrtille.

Fem avinent als nostres suscrlptors de Girona
que s'ha encarregat de la corresponsalía de la
nostra Revista en dita ciutat el senyor En Josep
M." Frigola, a qui deuràn dirigir-se per a els pa¬
gament de rebuts i tot quan fassi referenda al pe¬
riòdic.

nostres columnes, referent, a l'incident provocat
, per l'últim d'aquests senyors en els Jocs Florals
de Molins de Rei, porta el perill cas de perllongar-
se de degenerar en qüestió de personalismes, i
aquesta a més de no ésser interessant per a els
nostres llegidors, tampoc deu tindré acollida en
una Revista com la nostra de carácter purament
literari, hem acordat donar-la per termenada.

Sabem que la secció filológica del Institut d'Es¬
tudis Catalans publicarà en breu un volum on hi
anirà la traducció literal del poema de Museo el
dramatic «Hero i Landol», deguda an el eminent
helenista en Lluís Segalà, i la traducció en exà
metres correrà a càrrec del nostre volgut amic i
eximi dramaturg en Ambrosi Carrión.

No cal dir que aquestes dues firmes son una

garantia de la pulcritut de la traducció, i de l'acert
en haver-ho encarregat a dits senyors felicitem
als directors de l'Institut.

Recordem als nostres corresponsals que, ha¬
vent vensut el trimestre, tingan la bondat de re
metrer fondos.

El Concell Directiu del «Centre Autonomista
de Dependents del Comerç i de l'Iudustria» ha
quedat constituït en la següent forma:

President, Josep Puig i Esteve.—Vispresident
primer, Joan Bas i Soler.—Id. segon, Josep Maria
Ribas i Puig.—Id. tercer, Maximí Puncernau i "Vi-
ladot.—Id. quart, Pere Palà i Puig.—Id. quint,
Alfred Bertrán e Illa.—"Vocal primer, Marian Ven¬
drell i Sala.—Id. segón, Rafel Llinàs Olivella.
—Id. tercer, Eussebi Pintó Oliver.—Id. quart, Jo¬
sep M." Feliu i Codina.—Id. quint, Joan Rigol i
Font.—Caixer, Josep Sala i Ricol.—Bibliotecari,
Felip d'Hita i Morros.—Secretari general, Rafel
Pons i Ferreras.

En el Concurs per a la publicació d'un Com¬
pendi d'Historia de Catalunya de caràcter ele¬
mental convocat per l'Associació Proleclora de l'En-
senyansa Catalana, el Jurat en son veredicte del 8
de Maig d'enguany declarà que no podia conce-
dir-se'l Premi i sols mencionar honoríficament un
dels treballs presentats. Al mateix temps aconse¬
llà a l'esmentada Associació que's convoqués un
nou Concurs per a premiar el millor «Compendi
d'Historia de Catalunya» per alumnes de segón grau,
del qual podria després derivar-se el del primer
grau, 0 sia el més elemental.

A n'aquest obgecte es concedirà un Premi únic
de cinc centes pessetes a l'autor del Compendi es-
cullit pel Jurat. No res menys aquest podrà otor¬
gar alguna distinció honorifica als qui consideri
mereixedors d'ella.

En les oficines de VAssociació, Canuda, 14, prin¬
cipal (domicili de r<Unió Catalanista») enterarán
de les Bases del Concurs als qui ho solicitin.

Se troben entre nosaltres les families Elisa Ar¬

tigas, Vda. de Lluch, i Prats.
Desitgem que l'estada els siga agradosa.

Com que la discusió que s'ha vingut mantenint
entre l'AmbrOsi Carrión i en Vives i Borrell en les

El dia 15 tindrà llòc una representació de Tea¬
tre de Naturalesa en la platja de Badalona, posant-
se el drama d'en Guimerà Terra Baixa pels matei¬
xos elements que'l representaren a Sabadell.

D. Forns i Torelló. No'I podem complaurer i a fè que ho
sentim.—S. Jiinoy Ariïs. Lo mateix li diem.—J. Cortada de
Prat Gibert, tn cartera.—R. Piqué. No'ns agrada.—J. F,.
Raduà Marquès. En cartera ta poesia «Primavera».—Ramón
Sastre i S. En cartera.—Joan Noguera Solé. No'ns agrada
gaire. Enviins quelcom més.—Albert Piera. En cartera.—Jor¬
di Murtra. No'ns agrada.—¿. Borrut i Soler. Es massa
trist.—Enric RusiTiol. Per Deu no'ns envii coses tan tètriques,
que no les publicarem.—¿ír/varfor Socias. En carteia la prosa.
Serà millor que envii els duplicats que diu per a enllestir més
aviat.—Pere Anrich. No'l podem servir.—Artur Torné.
Voslè no deu ignorar que'ls treballs remesos als Jocs Florals
no's retornen; el Secretari els destrueix un cop pronunciat el
veredicte.—Francesc Garcia. No'l podem servir. - Queden
lletres per a contestar.

PREUS DE SUSCRIPCIÓ

Molins de Rei
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