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BBGORT D'UN AMOR MRU
îlal me seillií (¡iii kll l'or de sa eakilera
ni el blaii dels sens graiis «lis, tau dolç 1 luisíeriós.
lai foiii aquella uil-sopeiiia i altanera
ien reviure en mon eor tots mos passats dolos.

Jo la veia-torprès d'nua íntima doîçnra-
sentint dintre'l men eor rollorí nu vell amor,
i adorava altre eop de sa exeelsa iifiira
el elàssieament kll perill emkfidor.

De sople, va esgiiardar-me ami) sos ulls magestuosos
i nn instant els iità en els meus tots eonmosos...

¡Dli! el sen esguard!... qne ired. qne altiu me va semblar!...

I mentres jo l'amor en son esguard eereava.
ella. irèvolament, amíi sa amiga parlava...
¡(lli! quan ella rigué, jo, vençnt... vaig plorar.

-salvador SOCIAS i FORXELL.
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UN ENIGMA
Es a fè enigmàtica la conducta observada per

don Francesc Matheu vers nosaltres i per més que
hem cercat quins podien esser els móVils, no ho
hem pogut esbrinar.

Tothom sab que el senyor Matheu fou Presi¬
dent del Jurat de nostres Jocs Florals; molts oïren
el seu discurs presidencial llegit pel amic Folch
i Capdevila, el jorn de la festa; sembla que resso¬
nen encare en nostres orelles els aplaudiments
que's prodigaren al autor del parlament pulcra¬
ment versihcat. Perquè doncs el senyor Matheu
no'ns ha enviat les quartilles per a poguer publi¬
car-lo?

El referit senyor sab i sabia abans de celebrar-
se els Jocs, que nosaltres teníem el compromís
contret de publicar un volum amb les composi¬
cions premiades, ho sab perquè li hem fet avinent
després, personalment i per escrit. A que ve doncs
la descortesia de que'ns ha fet obgecte? Nosaltres
sabem que el senyor Matheu es caballer i extre¬
madament atent i cumplimentós. Perquè amb no¬
saltres obra distintament de lo que acostuma?

Perquè porta la desconsideració al extrem de
no contestar les nostres lletres?

Perquè quan el visitarem ens prometia entre-
gar-nos les quartilles del seu discurs, previ el re¬
toc de quelcom que volia arrodonir?

Hem vingut anunciant als lectors que no pu¬
blicàvem el folleti per no haver rebut el repetit
discurs. Hem promès després que'l continuaríem,
tan d'una manera com de l'altre i això ens obliga
a donar una explicació i honradament la donem.

El senyor Matheu no'ns entrega les quartilles,
i comet la desatenció de no contestar a nostres
lletres, sempre molt atentes. ¿Perquè?

Nosaltres no creiem que el senyor Matheu ho
fassi a conciencia, perquè'l coneixem i el sabem
molt deferent. Tampoc podem creurer que aquei¬
xes quartilles siguin el motilo que li haigi de ser¬
vir per a llegir en altres Jocs Florals el discurs
presidencial, doncs fora inferir un agravi a sa re¬
putació de poeta.

Vol esplicar-nos el senyor Matheu lo que ha
ocorregut?

Vol fer-nos la mercè de dir que l'ha determinat
a procedir tan contràriament a lo que a.costuma?

Nosaltres creiem que el senyor Matheu ho cs-
plicarà, sinó per atenció a nostre Pevista, per de¬
ferencia al públic que'ns llegeix i també llegeix
les obres que ell edita.

LA REDACCIÓ.

A là mort d'un infant
Obriu de bat a bat eixa finestra
per a que hi entri el flaire del jardí,
de la montanya el flaire de ginesta
i'I d'eixos camps, de flors de gesami.
Porteu flors, moltes flors, totes ben belles
pensaments i gardènies i clavells,
una corona feu amb totes elles
i poseula demunt de sos cabells.
Agenolleuvos tots, en eixa estança
on la mort sa petjada hi ha marcat,
i com darrera mostra d'esperança
un àngel^murmureu—ens ha deixat.

FBANCESC GARCÍA LÓPEZ.

Ha sortit enfora, enfora...
Es tan bella la tarda, tan blau el cel, tan quie¬

ta la mar, que bogant, bogant, s'ha anat allunyant
de la costa sens adonar-s'en.

Deixa anar els rems i s'ábahdona al bressoleig
de l'aigua.

¡Quin espectacle més hermós! Allà, al lluny,
molt lluny, la terra esfumada i borrosa sots un
polsim d'or del sol, que darrera les muntanyes va
cap a la posta; a l'horitzó, la ratlla on sembla
juntar-se el mar amb el cel com si l'un fos conti¬
nuació de l'altre. Mirant enlaire, a la blavor in¬
mensa, apar que hi veigi un altre mar i mirant
abaix sembla veurer-s'hi un altre cel. Tot es blau,
tot es quiet, tot es igual. Ni una au, ni una boira
que trenqui la uniformitat de la gran volta; ni
una vela, ni una onada que's destaqui en l'in-
meusa planuria liquida.

¡Que bella es la vida! Que bella es la Natura!
De sobte ha sentit un gemec estrany a sos peus.

Aquest soroll inoplnat l'ha fet extremir de dalt a
baix; una frisansa extranya l'ha conmòs. ¿Si fos
la barca que ha cruixit? Està sol, tot sol i no sap
nadar! Una suor freda li banya el front.

Mira, no veu rès. Bah, bah... vès que té d'es¬
trany que la fusta haigi cruixit. Ha estat tants
dies fora de l'aigua que, es clar, s'ha ressecat. Ha
sigut ben tonto d'espantar-se; verament hi han
moments que un hom, per fort que sia, té uns de¬
falliments ben estranys!

Emprò, aixis i tot, agafa els rems i comensa a
bogar cap a la costa; en té ben bé per dues hores
per a arrivai- a terra. Inconscientment el ritme
dels seus brasses va fent-se més ràpit, i va bo¬
gant depressa, depressa... ¡Es estrany! ¿Que té
avui? Quina por li ha agafat? I torna altra volta
a remar poc a poc, mes no s'en adona i els bras¬
ses tornen a rependrer el bogar depressa. No pot
fer hi més. Ja no es delecta amb la contemplació
del cel i de la mar; sembla que li fassin por.

¿Que ha estat això? Un altre cruiximent! ¡I la
barca s esbadella al junt mateix de la quilla! Deu
de Deu! Entra l'aigua!...

Cerca quelcom per a tapar l'esberla; ni una
mica d'estopa, rès...

L'aigua va entrant calmosa.
Tindrà temps d'arribar, segurament.
I rema, i rema amb dalit, mentres l'aigua que

s'esmuny per l'escletxa fa més pesanta sa tasca i
més lenta, molt més lenta, la marxa.

L'esberla va engrandint-se, l'aigua entra ja
d'una manera inquietant.

Les mans crispades en els rems no'ls fan anar
ni poc ni molt. Amb la vista clavada al fons de la
barca veient l'aigua com puija poc a poc, calmo¬
sa, quieta, mansa, sent com el terror s'apodera de
tot ell sens deixar-lo ni obrar, ni pensar com ha
d'obrar.

Amb angoixa mira cap a la costa ¡que lluny
que és! Gira la vista entorn; ni una embarcació,
rès!

Aquella solitut, que tant li plavía, l'esvera.
Tracta de tapar l'escletxa amb les seves robes

¡eà! ni s'hi aguanten ni priven poc ni molt l'entra¬
da a l'aigua.

I, implacable, mansa, quieta, traidora, l'aigua
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va puijant, puijant sempre. No, no puija, es la
seva vida que va xuclant, calmosa i segura de la
presa, aquella mar tan blava, tan dolça, quel
bressa tot matant-lo.

Li apar que l'obertura per on entra l'aigua es
una ferida oberta en ses venes per on s'escola, si¬
lenciosa, la sang del seu còs i amb ella la vida.

Veu la mort segura, infalible, que s'apropa i es
rebela, crida i plora, escup al cel i el maleeix, en¬
senya els punys impotents al mar, prega de ge¬
nolls, implora i... l'aigua, quieta, impasible, se¬
gueix entrant, entrant sense parar...

Pensa que es jove i fort, ple de salut i vida i...
pensa que ple de salut i vida es mort, ben mort.

Evoca a Taimada de pell bruna i cabells ne¬
gres, que qui sab si pensa amb ell allà en la te-
-rra ferma, mentres el mar s'el engoleix amb sos
vint anys somniadors, ses ilusions, ses esperan-
çes...

Pensa amb els pares, amb els amics, amb el
pervindrer rialler que somniava...

1 Taigua, mentrestant, va puijant, puijant sem¬
pre sens parar...
Agafa els rems i posa's a bogar altra vegada,

mes la barca a penes es mou; la mar pot més.
Les forces li manquen, les cames li tremolen.
—No vull morir, crida, no vull, no vull!
Escampa la vista entorn, rès, sempre rès...
La posta es hermosa, la mar té tons daurats

d'esplèndida bellesa; allà en la terra ferma quel-
cun deu extassiar-se amb Thermosor incompara¬
ble d'aquesta mar quieta, on agonitza un còs ple
de salut.

Esborronat, mira cap at fons com volguent mi¬
rar lo pregón del abim que Tengoleix. Els cabells
se li erissen.

—Perquè haig de morir, pregunta, perquè si jo
no vull?

La mar no s'el escolta i segueix xuclant la vi¬
da en que ha fet presa.

Crida ¡socors! i ni tant sols el res.=ò li contesta;
al mar crudel li plau ofegar la veu de les vícti¬
mes que inmola.

—Oh, Deu! Deu meu, salveume. ^Qi que no'm
deixareu morir?—I li apar que del cel ha de veu-
rer allargar-se uns brasses que'l treuen d'aquell
ataut flotant i'l dipositen, segur, en terra.

Més, rès, rès que l puga arrencar a la mort ine¬
vitable que l'espera.

IQuanta aigua ja! que poc li falta per a enso¬
rrar's per sempre.

El pols li bat amb forsa, sent el cop de la sang
com el tic, tac del rellotge que compta, segón per
segón, el temps que falta per a el moment fatal.
Obra els ulls desmesuradament com si volgués
absorvir la claror tota i dilata les narines com

volguent agavellar tot l'aire que tant prest li ha
de faltar.

¿Quant temps li deu quedar de vida? Un quart?
Deu minuts? Segóns no més?...

Inconscient, resta quiet per a no fer trontollar
la barca, com si això el salvés, com si la mort nò
fos segura, com si no fos qüestió de minut més,o
menys.

Mentres hi ha vida hi ha esperança. .

¡Oh, s'ensorra, s'ensorra del tot!

¿Que haurà passat? S'haurà pogut quedar tal
volta aferrat a la barca mig flotant, per a espe¬
rar el nou dia i amb éll que'l pas d'una embarca¬
ció Thaigi salvat? Ha tingut prous forçes pera
aguantar-se tota una nit arrapat a les desferres
de la barca? I, n'haurà passat quelcun barco al
següent dia per a temar lo a la vida?

Després de tot, ja gairebé, tant se valía.

-A.NHEL.

Marje anumt pujant la humil oruga
jo la he vista inquieta i molt poruga;
sempre vía avant en son romiatje
ella assolir vol la flor morada;
folla, delirant, enamorada
viu, per la regina del paratje.

Gronxes Tescardot amb gentilesa
i una bolva d'or d'ell s'es despresa
sobre tant subtil cuca verdosa;
d'el no rés tan minça fou nascuda
que un àvol destí la té retuda
i ella de ilusions se sent confosa.

Ja en la dura terra arrocegantse
molts cops rodolant i presta alsançe
sense bleix dessobre Taspre brossa
feble està en les roques arrapada;
torna en sí son ànima laçada
cada cop que ovira alguna fossa.

Raig de blanca llum que l'acarona
com un bés prehuat confort li dona
tota amor cridant-la flor volguda;
iaixís va olvidant de la jornada
pena i sofriment, visió sagrada
es la flor per ella; qui Tajuda.
amb el suau perfum de sa corola
que per Tajare clar sobtil revola;
i amb la torbadora gentilesa
del coló esplendent de les llurs fulles
que potsc demà seràn despulles
que ara foll d'amor radiant sol besa.

Poden vives punxes verinoses
feres per l'enveija i afanoses
treurela del pas de la pujada,
mes de son amor als dolços braços
presa molt suaument amb flonjos llaços
s'es feta divinament alada.

AGNA SEÑÉ D'AYMÁ.

— 195 —



FESTA-

LLETRES & UN AMIC
XXXIIl

Estimadíssim amic: Segueixo excursionejant.
Dijous anàrem amb la mevá germana, la Maria i
TAnita a Espadamala, la finca del meu cosí. Pas¬
sàrem un dia deliciós del qual té'n reservo una
nota que aquí va:

El sol anava a pondre-'s darrera les vehines se¬
rralades de Santa Llúcia. Erem al peu de la por¬
ta encaixant amb l'un i amb l'altre per despedir¬
nos i remerciar-los el seu amorosíssim acolliment,
quan els goços se posen a lladrar de valent i
veiem comparèixer per el camí de sota el llado-
ner un home amb una mona acompanyat d'una
noia bruna com bronze patinat. Quanta sorpre¬
sa la nostre en aquella hora de dolç comiat!—Ani¬
ta, seiem-hi'—exclamà en Geroni, *io meu cosí.—
Apa, si, seiem-hil—feu jo a la Maria, qui sembla¬
va també tota interessada per aquella extranya
aparició. I, alhora, la meva germana, les meves
cosines, els meus cosins, tots s'afanyaren a pendre
seient en els pedriços de vora el portal... I aquell
home de faç morena, amb patilles fins a mitja
galta, de cabells llares i greixoses, de capell de
feltre negre i suat, de vestit esparracat i amb una
llarga cadena entortolligada al eòs, sense apenes
dir-nos ¡Deu-vos-guart! vinga untar-se els dits
amb saliva i cops al pandero i fer saltar i ballar
la mona tot cantussejant una incomprensible i ro¬
gallosa cançó. La noia, aquella noia bruna com
bronze patinat, de tant en tant se treia quelcom
de la pitrera, una tromfa, un rocegó de pà, i l'a¬
llargava a aquell simi grotesc. Oh, com t'hauria
agradat admirar la bellesa d'aquesta xicota que
corra d'un cap de mòn a l'altre sota la pluja i la
polsi Quins ulls de misteri els seus negríssims
ulls! Quins cabells d'adzabeja! Quines dents d'i¬
vori s'oviraven darrera els seus llavis carminats!
I, quin enrahonar més extrany i més enigmàtic,
mescla de mil llengües i de mil pobles qu'havía
atravessatl... Anava descalça, i qualsevol dama
fina hauria envejat aquells peus d'ébanus, llustro-
sos tornejats. Anava estripada, i qualsevol gran
artista hauria fet bSll-manetes de topar-se amb
ella i poguer-li copiar els plecs graciosíssims del
seu vestit i dibuixar aquelles delicades formes que
s'anunciaven en aquell còs de ,quinze o setze
anys. L'home de la mona tenítf solzament uns
divuit anys i ens contà que un seu germà servia
amb els francesos, un altre amb els russos, í en¬
care un altre en els exèrcits d'Hungría. Ell, era
fill de Servia i els seus pares també.—Quants ger¬
mans son?—li preguntí.—Som nou, emperò a aquí
som no més quatre, dos nois i dugués noies. El
meu germà, que es molt més gran que jo, es un
que mena un ós, i ja'l veureu passar un dia d'a¬
quests... Avui no s'ha mogut, s'ha quedat a sota
el pont amb els pares i una altre germana una
mica més petita que aquesta que veieu aquí. I
senyalà amb les seves manasses peludes a aque¬
lla xicota encantadora que reia d'una manera tan
singularíssima com jo no recordo igual. L'home
de la mona ens contà coses molt interessants del
seu país, i, ens digué que coneixia l'Alemanya,
l'Austria, la Turquia i que havia corregut també
tota la Bélgica i tota la França. Estava força en-
tsrat del curs de la guerra i coneixia perfecta¬
ment les regions del Marne, d'Iprès, de l'Alsacia

i la Lorena, es a dir tot allà on are hi retruny si-
nistrament el canó i on ells, en altres dies més
venturosos, hi dormien al peu de llur carro sota
els raigs abrusadors del sol o sota l'acaricianta
claror de les estrelles...

No't sembla, amic, que es interessant de debò
la vida d'aquests eterns expatriats, d'aquesta
gent nòmada que atravessa per les carreteres
polsoses, que s'entafura per els camins i corriols
i que colpeja el pandero tot aixecant una monò¬
tona i rogallosa cançó?... Eh, quines notes més
variades ofereix la Vida, amic?... D'aquí a aquí
arreplegàm quelcom de refinat; d'aquí a aquí
quelcom selvatge, brutal, com aquesta inespera¬
da visió que havem tingut a casa el meu cosí.

Sort ne tenim i ne tinc d'aquestes notes de co¬
lor, sinó com lograría oblidar els meus llibres,
caríssim amic? .. Segueixo bé, molt bé. Mil i mil
de mercès per el teu interés i de tots els de casa
teva. He rebut els melóns. Més mercès.

Com sempre, una abraçada ben forta del teu
afectíssim

FEANCISCO X. VERGÉS.

Torelló, Agost de 1915.

El i^itanet
Volia refugir l'idea obsesionant, però aquesta

s'aferrava pertinaç, i si Icgrava esva'irla, als pocs
moments tornava amb més força, amb més insis¬
tencia que abans. Ni tan siquiera li quedava es¬
ma per a maleïr al que tenia la culpa de sa dis¬
sort. ¿Per ventura ho sabia? Podia concretar-ho
qui n'era la causa de ses malaventures? No, però
al principi descarregava ses ires, llençant impre¬
cacions, contra tot i contra tothom. ¡Meleïda sia
la guerra! jMale'ít sia el qui ha desencadenat la
tempesta que causa tantes malvestats.

En Rafel n'era una de les víctimes, una de les
moltes víctimes ignorades d'aquella matança fe¬
réstega, crudel, oprobi del mòn civilitzat.

Qui li havia de dir que hagués d'esser estim¬
bat del cel de sa felicitat! Que poc dura la ditxa
en la vida! ¡Quan efímera es!

¿Perquè, Senyor, no'm permeteu gaudir de la
vida? Perquè no m'ha d'esser permès fruir d'un
xic de pau i benestar? Es que'm posàreu al mòn
per a que sols ne conegués d'ell lo araarc i lo
penós?

Ben poc se creia demanar. Estava convençut
que concedir-li lo que desitjava, era ben poqueta
cosa, pels altres, encare que per ell era molt i
molt.

En Rafel no havia tingut l'escalf d'una llar, no
havia sigut acaronat en la falda tèbia d'una ma¬
re, no havia sigut amanyagat en sa infantesa per
unes mans amoroses i tenia el cor curull de ten¬
dreses, tenia en sos llavis tots els besos que's que¬
daren per a donar quan era infant.

En el desert de sa vida hi havia un oasi llu¬
minós, però que passà raude com el llamp.

Quina voluptuositat més amarga sentia quan
evocava els jorn's feliços.
Arribava a casa, al petit piset adornat sobria-

ment, però amb,tot l'afany i amb tot l'ardiment
dels aucells quan fan lo niu.

Cada moble era un recort, cada cosa li porta-
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va a la memoria una hora, un minut de ditxa ine¬
fable.

I com recordava els jorns hivernals, quan en
acabant la tasca del dia, arribava al seu niu. I
quina escalfor més benfactora. Uns braços oberts
l'esperaven i l'estrenyien fort, ben fort i en aque¬
lla abraçada la esposa li comunicava l'escalf que
necesitaven els seus membres atuits pel fret.

Després ja no eren sols els braços de la esposa.
L'esperaven també els del fillet, molçuts i rosats.
I les cares rïalleres i els petons dels seus, eren la
mellor recompensa a les penalitats hagudes du¬
rant el dia.

Prou que s'apressava a donar|tots i tots aquells
besos que des de sa infantesa estotjaven sos lla¬
vis, però eren tants i tants que com més ne dava,
més se'n quedaven per donar.

Però, passà tanta ditxa. Se desvanesqué com
el fum, i ell encare no s'havia convençut de si tot
tou una ilusió, o bé si era aleshores presa d'un
mal somni.

La declaració de la guerra portà un desgabell
a la borsa, i en Eafel, que n'era corredor, se tro¬
bà que sense especular, tingué que pagar les pèr¬
dues dels seus clients, i, ¡almenys n'hi hagués ha¬
gut prou! Be anà en pelegrinació, de porta en
porta, reclamant les diferencies, bé prou feia veu-
rer la situació critica en que's trobava, dones ha¬
via bestret quant ell tenia i aixis hi tot encare
diexava un passiu de un grapat de mils pessetes.
Però els que havien jugat, s'espantaven al veurer
les quantitat que havien de pagar, i feien l'orni.
Uns deien que per que'ls havia concedit tan de
crédit; altres afirmaven que no sols no li dévíen
res, sinó que ni siquiera el coneixien; fins n hi ha¬
gué que'l menaçaren amb un revolver.

En Rafel doncs se trobà que havia de respon-
drer de les operacions pendents que portava per
compte dels altres i tot el seu capdal l'havia a-
promptat en el primer moment. Ell exposà lo que
li succeïa, però en el temple de Mercuri sols hi"ha
una explicació que convenci; pessetes, i com que
no les tenia, fou declarat fallit.

Ben prompte tingué que pensar en resoldrer
un nou problema, que's presentava apremiant i
paorós. La esposa li digué que'l flequer havia sa-
pigut el revés de fortuna, i rio'ls volia fiar pà, el
tender deia que si no tenien diners que mengesin
pedres, el procurador de la casa, cumplint ordres
del amo, li havia dit que desembrassessin el pis,
perquè més s'estimava que li quedessin a deurer
un mes, que no pas que s'endarrerisin de dos,
doncs ja sabia que no pagaven.
I deixaren el pis, que tou testimoni de tanta

ditxa.
Després, després ja no podia coordinar les

idees.
Els mobles mal venuts, el trucar a les portes

demanant feina que no trobava mai, perquè de
gent que sàpiga escriurer i fer números, se'n tro¬
ben a trompons i als amos els sobraven la mitat
dels dependerts d'escriptori, perqué la guerra els
havia réduit la feina.

Feina prou n'hi havia. Se treballava desespe¬
radament, fent motxiles pels excércits belige-
rants, anaven tots els talers de les fàbriques, car
els que combatien necesitaven panyos pels uni¬
formes, retorts per a les mudes, però en Rafel no
coneixia l'ofici de teixidor i no hi havia feina
per ell.

Passava sovint pel devant d'un guarnicioner,
on hi havia quatre fadrins cusint motxiles i s'hi
aturava per a veurer si era gaire dificil fer aque¬
lla feina. Finalment se determinà Se emportà
una dotzena de corretjes per a cusir-hi les sibelhs
i els passadós, i al cap de vuit dies les tornà, però
l'amo els hi volia tirar a la cara.

¡Quina indecencia! No se'n donava vergonya
de presentar aquella porqueria? Fuigi astorat.

A poc la esposa que contreia una malaltia, el
metge que ordenava portaria a fóra i que sobre¬
tot no deixés de donar-li unes injeccions que cos¬
taven dues pessetes cada tubo.

En Rafel recorregué als amics i trobà les por¬
tes barrades.
I els dies passaven i la espesa es moria i el fi¬

llet no reia. L'ambient de miseria i de tristor,
l'havia tornat seriós, i ell male'ïa, maleïa, veient-
se impotent per a socorrer als seus. Finalment
rebé el cop formidable, i tornant del cementiri,
sol, per la carretera del Morrot, recordava els
jorns de sa infantesa, de sa joventut, pensà en
aquells jorns d'hivern en que sentia un fret que
se li endinsava al cor, i una rauxa de vent tarde¬
rai lo feu extremir com si realment fos una bufa¬
da hivernenca.

El mur que s'estén al liare de la carretera li
semblava senyalar la vida que l'esperava, llarga,
monòtona, i senti desitjós folls de veure-'s en lloe
més ampli.

Saltà el mur i's trobà a la platja.
El remor de les onades li semblà un cant fune¬

rari i s'hi acostà atret per sa música que estava
en consonancia amb l'estat de la seva ànima.

El temps passava i l'idea tornava, obseionan-
ta, sense que l'instint pogués dominar-la. En son
cervell emboirat no s'hi feia la llum.

Perdé la noció de les coses, i aquella força mis¬
teriosa l'arrosegava vers l'aigua que li mullava
els peus. Girà la vista en direcció del cementiri,
qui sab si per dirigir un adeu o una promesa a la
esposa i... sos ulls tropeçaren amb un bailet que,
nvi, devant d'una barraca clavada en la platja,
corria i brincava.

Una nova esgarrifança de fret sacudi son cos,
peiisà en son fill i de sos ulls secs i roijos brotaren
unes llàgrimes rüentes que li arboraren les gal¬
tes, però que foren un baume vessat en la ferida
que en son cor sagnava.

Una veueta infantil l'acabà de desvetllar.
—ZeTiorito, inia perriUcepò L'amú de Diú.
I el bailet, mostrant ses nues carns brunes, el

mirava amb cara que s'esforçava en fer semblar
dolorida, però que més tenia de rielera que d'a-
pesarada.

En Rafel forfollejà i tragué deu cèntims de la
butera ca.

—Té—digué al menut,—torname'n cinq que
han de ser per a que avui pugui sopar un altre nen,
més petit que tu.

El gitanet va correr cap a la barraca i tornà a
poc amb els cinq cèntims.

—Zer(orilo.—á\g,xi.é.—que Diú le dé salû pa... pa...
En Rafel acabà la frase en la memoria.

FRANCISCO FREIXAS.
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LA RIUADA '
Lema: Venjanm.

Ja fa molts dies que tenim pluja;
ja fa molts dies que tenim trons.
Una boirada de negres tons
totes les tardes amunt s'en puja
borrant les serres i els horitzons.

Tè cada dia nova crescuda
d'aigües terroses el nostre riu;
a totes hores de color muda;
talment diria's que s'es perduda
la transparencia que el fa joliu.

Nova tempesta tenim en porta;
mes, eixa tarda serà molt forta
que els núvols pujen tots enardits.
Sembla que un aire d'infern els porta;
sembla que els intlen mals esperits.

Avui cal temer la pedregada
devastadora de nostres camps.
Avui podríem tenir riuada
que ja comença la nuvolada
llençant sa pluja, sos trons i llamps.

Ja sembla fondre's la llum del dia;
ja els trons augmenten el seu furor;
d'aigua en diluvi s ou la remor;
i al mon espanta la bojería
d'un terratrèmol aixordador,

D'espant l'home tremola i esmaperdut li crida:
«çDe quin diable portes la furia maleïda?
¿quina es la veu que et mana, la força que t'empeny?»
I el borbolleig de l'aigua, que ponts i murs forceja,
li dona la resposta sacnanta, que es barreja
amb el cruixir dels salzers frondosos de l'areny:

«Jo soc—li diu—el geni de la Natura ofesa,
que, aixis ccm en la plana se veu per tot malmesa,
també reb en les serres de l'home el colp mortal;
qui a totes les altures s'en puja a fer ultratge,
i a feixos s'en emporta les tòfes de ramatge
que sega d'una a una la dent de la destral.

Es I home qui arrebaça l'arbreda de mes vores
que de ses hotíes eren muralles guardadores,
i en quin espès brancatge niaven els aucells
que en fresques matinades d'estiu i primavera
els vells, al fer Telogi de ma gentil ribera,
sos càntics ensenyaven als aixerits novells.

Es ell qui a totes hores comptant amb ma feblesa,
penetra en mos dominis, ardit, a fer-hi presa,
restant mon patrimoni per fer ne son cultiu;
sense pensar que aquesta riquesa mal guardada
arrebaçar-li poden amb una sola arpada
el dia que es revifen les aigdes d'aquest riu.

Ell es qui els pins, els roures i els alzinars arrenca;
i avui ensenyen nüa Tòssada escardalenca
les serres algun dia covertes de verdor.
Arreu vol desconèixer Tencant de les boscuries,
dels arbres que ha fet creixer l'alé de les centuries
com toies dels immensos jardins del Criador.

com si íes serres d'altiva cresta
al ser ferides pel colp del llamp
fessen engrunes la dura testa,
i amb horrorosos crits de tempesta
al fons llancessen tot el rocam,

La terra trista tota s'endola.
{Sembla que temi l'ira de Deu!
Amb roncs de fera l'espai udola;
l'home s'espanta, l'home tremola:
«{Sant Marc ens valga, com Santa Creu!»

El tró per fí s'allunya, s'apaga el foc de Tira;
la nuvolada negra s'esfuma i s'enretira
quedant així estroncada sa sembra de dolors.
Se veu en clarors noves florir la volta blava,
com un petit apèndix del dia que s'acaba,
i es fonen de l'oratge les últimes remors.

Mes, prompte sent la plana la vibració feresta
d'un ronc, que li recorda la veu de la tempesta
i com un mal pressagi s'exten damunt dels camps.
Apar l'udol d'un monstre que dú nova basarda
al escarnir l'estrofa que en l'horrorosa tarda
han recitat les serres amb veu de trons i llamps.

Es el bramar sinistre d'un riu que fuig de mare,
que amb glops d'aigua escumosa se'l veu creixer encara
aíalconant les soques dels arbres enfruitats,
quines arrels nuades desca'ça i escorcolla
i avall se les emmena botent, com una folla
ramada inacabable de poltres desbocats.

Devant d'una moneda reverenciós s'inclina,
i, com l'ànima seva s'amolla i s'afemina,
per actes d'heroisme me'l miro ja impotent;
mes, vol a la Natura llevar tota bellesa;
si per a destruir la se sent amb prou brauesa,
amb mí que vinga a batre's, veurem qui es mes valent.»

La veu terrible del monstre, calla
com si ses ires apaibagués.
X sent, la Ierra, que aneu devalla
l'aigua fangosa que la amortalla
tot ofegant-la sota son pès.

I sent que minva la gran remor
de la riuada, que en la foscor
ha fet son obra devastadora.

{Ai quan se llevi demà l'aurora
tota la plana quina tristor!

Arreu la fruita queda enllotada,
molts de sos arbres mostrant Tarrel.
Se veu la terra tota escorxada
com si en la fosca la hagués llaurada
l'infernal rèlla d'un deu crudel.

L'abraonada signé íuriosa...
La plana queda que fa fredat.,.
Al jaç recula l'aigua calmosa,
on en les hores de pau reposa,
semblant que diga: c|Ja m'he venjat!»

b. PARRAMON.

La nit de negres ales del mon se fa mestressa,
i, com que creix encara l'aterradora fressa,
podria preguntar-se si es de venjança un crit
que en la quielut nocturna vols fer-se ínés oible,
o si es el pàs d'un lladre que en son hassanya horrible
no vol més testimoni que l'ombra de la nit.

(i) Premi de l'Excma, Diputació Provincial en els Jocs
'lorals de Sans, d'enguar.y.
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Perfils psicològics
Fragments de filosofia rural
I

ENDREÇa.—Mon amor: General ment els ena¬
morats acostumen enviar a llurs promeses belles
endreces d'amor, poesies rublertes de passió, on
descriuen el sagrat foc de son cor, prometent per
a Taimada una vida continua de benhaurances i
terneses. No està mal. -La existencia es prou as¬
pre d'ella mateixa i plausibles son tots els esfor¬
ços que's realitsin per a embellir-la.

Mes, com mon ideal ha sigut sempre sustentar
una il·lusió sense oblidar mai la realitat; per ai¬
xò, avui, ma bella aimada, mes endreces amoro¬

ses son aquest sencills fragments de filosofia rural,
asprors de la vida real que no tenen altre mèrit
que ser nascuts al fons del meu cor, reflecte fidel
d'una ànima contemplativa.

No tinc la pretenció de descubrir la pedra fi¬
losofal, ni cosa parescuda; sino tan sols expresar
ingènuament varis aspectes de la vida popular
que sense necessitat de grans prismes tot mortal
pot contemplar-los.

Acepta, doncs, aquests Perfils amb benevolen-
ça i carinyo que encare que no son de gran va¬
lúa tenen Tatenuant d'esser d'un cor sencill que
purament estima.

★
* ¥

Aimada meva: Jo t'estimo com a dona cons¬

cient, que sab el que vol, per què viu, i el fí que
traçat en aquesta terra. No voldria que siguessis
com aquestes dónes que s'uneixen a un home sol-
sament per obtindrer la protecció que les hi nega
la Societat sino tenen l'ombra d'un home que res¬
pongui per elles. Es a dir: una especie de fiança
que n'es pagador Thome que s'uneix a una dóna.

No podria soportar qus amb mi fossis altanera
i dèspota; però també'm mortificaria molt veuret
massa humil i resignada; puix aleshores sembla¬
ria que'm teus exeesiu respecte o temor i lo que
jo espero de tu es solsament amor i confiança.
Mon anhel es veuret ingènua i franca; que compar¬
teixis amb mi tos pensaments i els teus mes retits
projectes, que'Is teus ideals me'ls comuniquis per¬
què jo l'ajudi a conquerir-los, si'ls trobo acertats,
o perquè escoltis les meves raons si'm semblen
lluny de la veritat i la justícia.

No pretenc que siguis amb mi una criada ser¬
vicial i resignada; sino una dolça companyera
que s'uneix amb un ser que l'estima i comprèn
per a tots dos, ben units, pujar el calvari de la
vida, juntant igual que llurs ànimes, llurs pensa¬
ments, ideals, projectes, penes i alegries.

No'm miris com a un tirà, esplotador de la de¬
bilitat de la dóna, sino com a un defensor amiC)
constant lluitador contra les injustícies de la mal
forjada Societat actual. Miram com a aquell qui,
vivint contínuament en guerra amb Testupidés i
la injusticia del règim contemporani, cerca febrós
un ser amic que'l comprengui i consideri perquè
pugui moralment descansats hi i recobrar les
forces d'ànim necessaries per a l'endemà conti¬
nuar coratjosament en la palestra- contra Tabo-
rrible hipocresia social.

Matrimoni. Voldria que't fessis càrrec que'l

tractat del matrimoni—en la forma ficticia i de
conveniencia en que's practica actualment—no
es rés, absolutament rés. No hi ha cosa mes ab¬
surda que dos sers que's causin fàstic l'un a Tal-
tre i que tinguin d'anar sempre junts, contem¬
plar se tot el dia vis-a-vis i fins acotxar-se baix un

mateix llensol, salsament perquè'l llàs matrimo¬
nial els ha juntat. Si llurs ànimes, ideals i pensa¬
ments no poden identificar-se, no pot haver-hi, en
justicia, cap llaç ni matrimonial, ni d'altre mena,
que pugui i tingui consistencia per a condemnar
a aquells dos sers a que visquin sempre junts mo¬
rint-se de fàstic l'un per Taltre. Si les ànimes va¬
guen divorciades i se repudien, es inhumà, tirà¬
nic i repugnant conservar enllaçats llurs cossos.

El llaç. pel qual s'uneixen dugués ànimes, ha
de tenir noble consistencia. Deu esser Texpontà-
nia voluntat de dos sers ben conformes cor en¬

dins, aflançada i refermada pel bon comporta¬
ment. Conjunció pura i feliça de dugués ànimes
compenetrades d'idèntics ideals i sentiments. Su¬
prema aspiració de la dóna i benaventurat repòs
de l'home.

MARIAN AMAT.

DOLÇ RECORT
Tens una amiga fastosa
que sab riure alegrement,
qu'es amable i bulliciosa
quan parla discretament.
I.a nit que t'acompanj-ava
feieu un quadro tan bell
que semblàveu dugués fades
encisant a tort i a dret,
l'una amb les seves rialles
Taltre amb sos ulls de cel.

mí, entre anta joia.
me fereu tan presoner
qu'em sembla que dels teus brasses
no m'haig de moure mai més!

J. VIVES i BORRELL.

El memorialista
En un carrer estret, fosc i brut, proper i que

desemboca en una plassa mercat de la tan bonica
com descuidada ciutat de Barcelona hi ha una
casa de quart pis amb entressol ja feta uns cin¬
quanta anys enrera, la qual des de quan la varen
construir sols ha sofert una lleugera i migrada
reparació que hi manà fer don Panxó farà cosa

de cinc o sis anys quan, retirat del negoci, va ve¬
nir d'Amèrica. A l'escala, entrant a mà dreta i un
xic endins per que a la nit no privi de tancar la
porta amb relativa comoditat, hi ha col·locades
en forma de cartabó dues ales de valia de cosa de
uns dos metres d'alçada, per setanta centímetres
de llargada la que mira al carrer i un metre i
mig la que uneix aqueixa amb la que està posa¬
da paralela a la paret.

De tot aquest espai disposa el senyor Aleix
dins la barraca, per a tepir-hi el seu escriptori i
per rebrer-hi la parroquia.

Com fàcilment se compendià, desprès de des-
contat el lloc que ocupa la petita taula de fusta
blanca on escriu, el tamboret on s'asenta i una
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cadira de boga, ja queda tot plé, de modo que si
hi van dugués persones a Thora una té de esperar
tanda asentada als graons de l'escala.

Un calendari de paret, anunci d'un fabricant
de galetes, uns fil-ferros en forma de ganxo on hi
ha encastats infinitat de papers rebregats i pol¬
sosos i un mapa d'Elspanj'a enganxat sobre tela i
dugués tires de fusta una dalt i l'allre a baix,
constitueix l'adorno del seu escriptori.

En un dels montants de pedra que aguanten
l'arc d'entrada de la casa, sortint un poc enfora
del carrer, i donant cara on la gent emboca per
anar a la plassa, es a dir, on més vista té per la
gent de pas, hi ha un quadret penjat, on s'hi lle¬
geix en la part de dalt Memorialista i a baix Se es¬
criben cartas y Memoriales.

En el centre del quadrét un sobre enganxat
amb quatre osties vermelles que transparenten
pel damunt del paper, indica gràficament la pro¬
fessió del senyor Aleix.

En l'ala de la valla que dona al carrer hi ha
un espai quadrat en forma de finestra per on hi
reb la Hum.

Al estiu, encare no s'hi està del tot malament
a dintre la barraca, però al hivern ¡fillets de Deu!
entreno haver-hi sostre, la portella de la valia
del carrer i les reixes de l'escala que donen llum
als replans i la prenen del ce! obert, qualsevulga
que no fos de la fusta del senj^or Aleix hi agafa¬
ria unes calipandries que'l farien gastar més amb
metges i medecines que'l que dona i pot donar la
professió que hi té instalada, encar que l punt sia
dels més apropiats per a treurer el mellor rendi¬
ment de la mateixa.

Que si n'es d'apropiat el punt!... No solzament
per aqueixa si no per a altres industries; la proba
prou la podria donar don Panxó que d'aquella
entrada no n'ha tinguda poca de demanadisa!
Des de que va comprar la casa fins n'hi hagueren
pagat lloguer si hagués consentit en deixar hi es¬
tablir, entre altres, un valencià que volia posar-
hi una taula per a la venda de llimones, taron¬
ges i magranes al hivern, i al estiu melon»i talla¬
des de cindria, però la senyora de don Panxó no
hi va consentir ni amb aqueixa ni amb altres per
Pistil, pel bon decoro de la casa. Ademés els llo¬
gaters se'n hagueren pogut queixar, encar que la
majoria d'ells per lo regular han sigut sempre
venedors de dintre del Mercat i per lo tan perso¬
nes que les pretensions les tenen ben allunyades.

Per altre part, si n'hagués volgut treurer algun
diner en aquest sentit, la persona no hauria vol¬
gut ser manada i no hauria sigut a la vegada
una mena de porter com ho es el senj'or Aleix,
qui amb molta amabilitat pren i dona els recados
de tots els estadants de la casa.

També ho feia això de rebrer i donar recados
el guerxo d'en Badó, un ataconador que hi havia
quan varen adquirir la finca, però a la propieta¬
ria no li va agradar gens aquell ofici que feia tan
mal de cap quan picava i repicava la sola i molt
menys habitant ells un dels primers pisos.

La coneixensa del senyor Aleix amb don Pan¬
xó de des de abans aquest anà a América; la
situació precaria que passava el senyor Aleix,
acompanyant nois d'un col·legi de des de que va
enviudar, la seva bondat, lo servicial i la mena
de professió Huida que va proposar establir-hi,
feu que tan don Panxó com la seva muller, i es¬
pecialment aqueixa, es decidissin per ell i fins li

paguessin la compra i col·locació de les valies
que encare que sols van costarlos-hi vuit duros
en un magatzem de trastos vells dels encants per
ells fou un gran sacrifici donada la tacanyería
d'aquell matrimoni.

Bé es ben cert que el senyor Aleix els hi està
molt agraït i n'es la proba que mai l'hi ha cobrat
un cèntim d'omplir cada cap de mes els recibos
dels estadants, lo que no deixa de ser un gran fa¬
vor si bé es mira, puix don Panxó té tan mala
lletra com pitjor ortografia i, fent-ho aquell, pre¬
senta uns recibos que semblen treballs litogràfics;
ademés, posant-hi a baix don Panxó solzament
la firma, fa l'efecte de que té secretari.

Tan prompte cada dia s'obra el Mercat com
el senyor Aleix la porta de l'escala. Escombra
l'acera del carrer, l'entrada i el despatx i ja'l te¬
niu a punt de rebrer les visites de les criades,
aquelles que necessiten una carta perquè a les
pobres el llegir els fa perdrer l'escriurer.

—Bon dia, senyor Aleix—li diu entrant una xi-
cotassa jove, alta i grossa, de formes elefantades,
vermella de cara, una mica xata, arrelnengada
de brasses i portant en un d'ells un colossal cis¬
tell fet de vimecs i capsat de tots cantells amb ti¬
res de llauna claveteijades, i a la mà un porta
monedes de pell ja mig pelat pel us que se'n ha
fet.

—Bon dia, aixerida—li diu el senyor Aleix
amb un somriurer de satisfacció vislumbrant per
tocar estrena.—Ja ha contestat el currutaco?

—Si, senyor; es a Ceuta.
— A presiri?
—Que diu are! Hi es de guarnició amb la com¬

panyia.
—Ah! pensava!...
—Ja hd trobarà aquí en la carta que porto í

que m'ha llegit la cambrera.
—Ja'm semblava a mi, per lo que un home pot

apreciar per fes cartes, que semblava que havia
d'esser un bon minyó.

—Oh! i ho es; no s'assembla ni pel forro de la
camisa a n'aquell andalús que'm festejava l'any
passat i que vaig haver de deixar per tantes men¬
tides que'm deia; ademés sempre estava sense fei¬
na i mai el tenia prou content, això que una ser¬
vidora li donava cada dia diàriament els dos ra-

lets que estalviava de la compra. Tots se'ls gas¬
tava per paquetillas. Que vagi a fumà herba tupe
ra!... Això si, les cartes que ell m'escribia eren
molt xamoses i escaigudes, ja ho sab vostè que
me les llegia.

—Prou m'en recordo, sempre eren molt llar¬
gues i això que com bon andalús, en l'escriurer
estalviava molses lletres.

—Tingui la carta, enteris'-en i'm farà el favor
de contestaria.—
' I traient-la de dintre'! monedero tota rebregada
l'entrega al sen5'or Aleix que ja estava preparant-
se, tot fregant amb un gran mocador blau de
quadres els cristalls de ses ulleres, per entrar en
funcions.

-Molt bé, noia—diu el senyor Aleix després
d'haver-la llegida.—¿Que vols que li contesti?

—Vostè mateix, ja sab que li deixo a la seva
mà. Mentres vostè'm fa la contestació vaig a apro¬
fitar el temps per proporcionar me la vianda per¬
què avui haig de posar quatre plats més a taula,
puix els aín.js tenen convidats.

—Ves, i no passis ansia.—
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I mentres la minyoca s'alsa i pren el cistell,
nn piano de maneta es para devant de l'escala
engegant els primers acorts de La Marxa de Cadiz.

—Va per tu, salero, oléJ—diu el senyor Aleix a
la cuinera.
I ella esclafint una rialla li contesta:
—Sempre serà plaga!—
Una volta aquesta ha tombat l'espatlla, el se¬

nyor Aleix treu de dintre la taula d'escriurer un

llonguet, un tall de bacallà i una empolla de ga¬
seosa mig plena de vi que s'ha portat per a tren¬
car el dejuni.

Mentres esmorsa han entrat diferents reparti¬
dors de diaris destinats a Is habitants dels pisos.

Tot menjant el senyor Aleix agafa El Diluvio.
Mentres llegeix entra una dóna:

—Viu aquí la Layeta, la que té taula de bade-
11a a la Plassa?

—Al quart, segona.—
—Dispensi, senyor Aleix—diu un dependent

de la botiga de robes de la cantonada.-Vol do¬
nar aquest paquet a la senyora Mundà del segon
pis, quan vingui?

—Deixal aquí.
—Gracies.—
Encare no havia sortit quan compareix una

xicota que per la humitat dels ulls s'endevinava
clarament que n'hi passava una crespa.

—Està per mí?
—Si, filla, que't passa?
—Aquell baliga balaga de l'Antonet—que n'hi

vull dir quatre de fresques—fa dos diumenges
que no'm ve a buscar í jo, tonta de mi, que pen¬
sava que estava malalt i are m'ha dit la Francis-
qneta, ¿sab? aquella de la verdura, que cada de-
matí compareix a la parada d'enfront d'ella amb
una altre.

—Ai, pillo!... Quines coses de fer! .. No t'espan¬
tis que ja't faré una carta que pr.ou li courà com
una manxiula.

—Aixís, aixís, que s'en recordi.
—Seu i sossegat que tot seguit estic per tu.—
I aixís va transcorreguent el dia per el senyor

Aleix, testimoni d'escenes per l'estil, aconsolant a
unes, aconsellant a les altres, rebent i donant re¬
cados sense descuidar-se'n un, retenint a la me¬
moria els noms de les criades i lo que'ls escriuen
llurs promesos, que no en va el dia que va posar
aquell quadret a la entrada de la casa hi escri¬
gué Memorialüta.

j. C. GUILERA.

Menyspreu
Volia qu'em perdonés
i oblidés per sempre més
mos mots oïs del altre dia,
volia que em perdonés
los mots que en ma. gelosia
li vaig dir ceg de follia,
jurant-li no fer-li més.
Com a pobre vergonyant
en mal-hora al seu devant
he esperat lo seu perdó,
com a pobre vergonyant
m'he retirat humil-liat
veient qu'els ulls ha girat
d'el indret on era jo.

VICTOR MGEA ALSINELLA.

ECOS
Sempre ens ha agradat divertir-nos, i més amb

els temps que corrém.
Que hi ha una festa major?
Cap a festa major s'ha dit.
I n'hi han tantes a Catalunya!
Per cert que per aquest bé de Deu de pobles,

(sinó tots la majoria desgraciadament) se van ci¬
vilitzant que es un fàstic.

Ja s'ha acabat allò de contractar companyies
catalanes. Estàn més adelantats, però molt més,i avui que tot evoluciona volen fer arribar l'ade-
lanto a llurs pobles ajustant companyies de sar¬
suela o d'opereta.

Are es moda el genre de valses cursis i s'ha de
seguir la moda.

Que hi fa que costant més diners no resulti
tant?

1 que aquell nutrit chor siguen tres homes i
dugués dònes?

I que el graciós no tinga gracia?
I que la tiple en comptes de cantar cridi fort?
Ees hi fa res, perquè més que opereta fan evo¬

lució.
¡Es tan gastat ja el teatre català!

Hem llegit una novela d'en Deulofeu escrita
en castellà titulada Los Hiéralos.

En Deulofeu ridiculitsa en la seva obra a tots
els que viuen de la ploma.

En pinta de fanfàrries, de gana, de sablistes.
Tots tenen un defecte o altre.

Are una pregunta:
— El seny^or Deulofeu es literat?

★
-¥ -¥

Caminàvem calmosament pel Passeig de Gra¬
cia tot admirant aquella exposició de mitjons de
seda que hi estableixen diàriament els nostres ele¬
gants, quan ens trobàrem am bun amic; un senyor
respectable, d'edat bastant aveneada, i de qui co¬
neixíem ses conviccions francófiles i son ferm de¬
sig de que s'enduguin la victoria els aliats.

De prompte quedàrem sorpresos; el nostre amic
fumava un fe/osflZ Bismarck, en el. que encara hi
portava la anella amb cl retrat d'aquest célebre
alemanya.

No poguerem per menys de dir-li:—Don Josep;
¿que li ha passat, a un home com vostè li agraden
els germanofils? —

Don Josep somrigué; pegà una forta pipada,
tragué una bocada de fum tot mirant satisfet al
seu Bismarck, i digué:—Precisament, perquè no
puc veurer als alemanys, perxò me'ls/"«mo... els
cremo.—
I nosaltres esclafirem a riurer, més després,

ens agafaren unes ganes de fumar-nos tot una
caixa de Bismarcks!!

★
* *

Per a descriurer una cosa, es abans necessari
haver-la viscuda.

Un pintor per impresionar nos amb el pinzell,
es evident que ha de tenir un verdader coneixe¬
ment de lo que's proposa trasladar a la tela, ai¬
xís com un poeta, per cantar l'amor, ha d'haver
estimat.

Això son Perogrullades, però que son necessa¬
ries per a aquest eco.

Anem a lo que interesa.
L'ecoista pregunta, sense voler molestar, molt

humilment, amb tafaneria.
En Murià, autor de l'article Els molles de la man¬

dra, publicat en el mimero passat, les ha viscu¬
des, les viu, aquelles gloses d'un gandul?

Si efectivament l'amic Murià les ha viscudes,
0 les viu, resulta inverosimil que's desprengui d'a¬
quella mandra que canta amb tan idealisme, per
agafar la ploma i estampar en unes cuartilles les
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delicies d'aquells mobles que talment semblà
s'hagin inventat per a ell.

¿1 si es un home actiu, emprenedor, com s'ex¬
plica que s'identifiqui amb lanta veritat amb
aquella ganduleria que tan dolça pinta?

¡¡¡MislerioH! com diuen les noveles per entre¬
gues.

FESTA SIMPÁTICA
Alguns joves, amb la cooperació de xamoses

senyoretes de la colonia estiuenca, organitzaren
una vetllada teatral que tingué lloc en el bonic
teatre que la «Colonia Vilagut» té instalat en els
seus jardins, que amb aital motiu se veigeren con¬
correguts en extrém per distingides families de la
colonia, i de Molins de Rei.

Comensà la funció amb una difícil sinfonia a
càrrec del senyor Viñas (J.), que escoltà nutrits
aplaudiments.

Seguidament la preciosa nena Teresa Viñas
ens recità de memoria una inspirada salutació
que digué d'una manera magistral, la que li val¬
gué una sorollosa ovació.

Amb la comedia La torre deh sustos, original
d'en daixonses i dallonses o del mercader del teatre
català, diguint-li com vulguin, sempre deu llegir-
se E. Franqueza, tinguérem ocasió d'aplaudir i
d'admirar—admirar sempre—a les precioses se¬
nyoretes Teresa Marinel-lo, Agnès Badia i Pepeta
Vilagut que's revelaren actrius consumades, ja
que amb llur talent enriquiren amb detalls insig¬
nificants la tasca que'ls fou confiada. Inútil dir
que el públic aplaudí llargament a les gentils ac¬
trius de un moment.

Els joves Badia (J. M.'), Servóle, Vilagut (J. i J.)
i Viñas (P.) sortiren ben airosos, escoltant aplau¬
diments.

Acabà tan grata vetlla amb la comedia Un va¬
gó, original dels notables comediògrafs N. Camp-
many i C. Colomer, en la que feu el seu debut la
simpàtica senyoreta Mercè Vilagut, que amb son
escollit treball diverti a la concurrencia, que no
li regateijà aplaudiments.

Molt bé els joves Badia (J. M.' i LI.), Servóle,
Font i Viñas (A.)

Nosaltres ¿es de aquestes humils columnes en¬
viem novament un entusiasta aplaudiment, junt
amb la més gran admiració, a la novella com¬
panyia, tot hi pregant-li un Us que suposem no
es farií esperar gaire.

MANELIC.
★
* *

UN LLIBRE NOTABLE
Tratado de tratados de decla¬

mación, per L·luis Millà.
Heus-aqui un llibre quina publicació es recen¬

ta i ja es pot dir que ha alcançat un èxit gens
comú.

No té res d'estrany. Un llibre d'aquest genre

era esperat pel túblie aficionat a les coses de tea¬
tre, i no perquè no se'n hagin escrit, però ne man¬
cava un que fos extensi i que s'ocupés de tot lo
referent a l'escena en general, o millor dit, a la
vida de bastidors.

El Tratado de tratados de declamación ha omplert
un buit. La seva publicació es imprescindible
pels actors, de des de els més modestos, als de
cartell. Els actors sense mèrits hi podrán apen-
drer molt; els actors consagrats trobaràn amb el
llibre d'en Millà una obra profesional, una obra
de consulta. Però els que més beneficiats ne sur¬
tirán son els aficionats. Talment sembla que en
Millà l'ha escrit per a ells. No'ns proposem fer una
critica d'aquest llibre notabilissim; la tasca fora
massa llarga. Ens guia solsament el desig de que
aquesta obra siga coneguda per a tots els aficio¬
nats al teatre i preferentment per els que re¬
presenten, per a aquests aficionats que amb tota
la bona intenció, a causa d'un absolut desconeixe¬
ment de lo que van a fer, de lo que van a viurer
ficticiament, interpreten tipus completament des¬
dibuixats, amb caracteritsacions caricaturadés,
confonent èpoques i altres lamentables equivoca¬
cions filles de la poca experiencia i que recauen
sempre en perjudici del teatre, lo que poden evi¬
tar, sinó d'una manera absoluta, en part.

Enriqueix l'interessant text, una col·lecció de
gravats que donen uua idea acabada de la ca-
racteritsació segons els tipus, aixis els corrents
com els d'època.

Mereix mencionar-se el capitel que parla del
gest, cosa que sembla difícil per escriurer-la però
que l'autor ho ha fet d'un modo comprensible amb
l'ajuda d'uns dibuixos que donen una idea ben
clara per a'dominar casi momentàniament la pose
escènica sense caurer en exageracions que en el
teatre sempre resulten ridicoles.

El Tratado de tratados de declamación es un lli¬
bre que tindpfen d'adoptar totes les escoles,de de¬
clamació segurs de que'ls faria un ver servei,
com també ocupar un lloc senyalat en les llibre¬
ries dels actors, i amb preferencia en la dels afi¬
cionats, per ser lo mellor conceller per a ells.

M. GRAS VILA.

FRANCISCO XAVIER GODO

Francisco X. Godo fou un bon autor dramàtic
català. La seva obra es la d'un home il·lustrat i
de cultura. No es original ni's distingeix per la
novetat de les idees, ni per la força dramàtica
que posen de relleu les facultats de certs autors;
mes totes les produceións que va donar a l'escena
estàn dotades de certa distinció que les enalteix
i les fa agradables.

La primera obra que va estrenar fou La mare
da primera actriu del teatre Romea, donya Adela
Clemente. Va seguir La pubilla de Cuixàs on l'au¬
tor torna a empendrer els viaran.ys d'en Pitarra i
altres autors" que promogueren el l'enaixement
de Deu del món en lâ.que segueix les peljrdes d'en
Frederic Soler. Després vingué Lo cor i Cànima,
que es lo millor que ha produit sa ploma. Es un
drama molt ben.versificat, tan com els millors del
teatre català i estàn molt ben enteses i estudiades
les passions que mouen als principals persona":-
ges. Es una obra que obiingué èxit i en la que va
lograr un triçmf remarcable, la ciue fou aplaudi-
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del teatre català, donant després s,'\\\xm El lilnel
d'interessant argument i els dos drames en prosa
Els dos crepuscles i Animes perdudes, escrites amb
una prosa pulcre, galana i que denota en l'autor
notable facilitat de dicció.

Té ademés el senyor Godo una comedia titu¬
lada Fugint del niu, especie de vaudeville escrit
segons els procediments usats per en Ferrer i Co¬
dina i alguna pessa en un acte i algfin que altre
monòlee. També devem citar un drama castellà
titulat La pálida que fou estrenat a Tarragona i
que's distingueix per la séVa brillant versificació
i per la correcció del llenguatge que sembla es¬
crit per un fill de Castella.

Totes les obres mencionades van marcades
per el sagell de distinció i bon gust propi del
autor.

En Francisco Xavier Godo va veurer en son

got, encare que petit, i va aportar un grà de so¬
rra al nostre teatre regional avui tan maltractat,
per lo cual hem cregut just dedicar-li aquest mo¬
dest recort.

JOSEP VIDAL i BERTEAX.

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

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

AVÍS IMPOBTANT
Advertim als col'laboradors expontanJs

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

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

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

La Joventut Catalanista Els Nets dels Almogàvers
del Casal Nacionalista Martmenc, Barcelona, fa

saber i invita a tots als catalans a l'acte patriòtic
que celebrarà el dia 12 de Setembre, d'aquest
any, i a les 10 del matí, en el «Fossar de les Mo¬
reres», on aquesta Joventut fiesarà i descobrirà,
una làpida de bronze, conmemorativa de nostres
gestes històriques i dedicada Als martres de 1114.

a la barriada de Gracia ha quedat constituida
l'agrupació Niu Artistic Català que's proposa or¬
ganitzar concursos literaris i excursions.

La manca d'espai ens priva parlar del home-
natje an en Lleó Fontova. Ho farem en el núme¬
ro vinent.

J. Vives i Borrell

SILUETES RUSTiCANES
Xarracions

LLIBRERIES:

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

El dia 29 del passat agost l'agrupació «Llor i
Palma» celebrà la festa dels Jocs Florals assintint-
Iri numerosa i escullida concorrencia.

Després del discurs del president del Jurat en
V. Andrés Llobet, i de la memoria del secretari
en Pascual Prats que foren verament aplaudits,
es declarà que s'havia fet mereixedora de la flor
natural la poesia titolada «Fantasia amorosa» i
oberta la plica resultà serne l'autor el conegut
poeta l'Emili Graells Castells qui proclamà reina
deia festa a la bellissima senyoreta Pepita An¬
drés.
La branca de llor, la obtingué en Miquel Sa¬

peras Auvi per sa poesia «La tornada del captiu»,
com també el premi ofert a tema lliure per sa poe¬
sia «Lo colom de Sant Sever».

La senyoreta Maria Teresa Juvé obtingué el
pom de violes per sa poesia «Ei roseret» essent
adjudicats el demés premis als senyors germans
Alemany, Marti Plà, Llorens Castells, Miquel En¬
rich, Ramón Oliver i Joan Oller.
Fini la festa el vocal del Jurat Isidre J. Paga-

ni amb breus i sencilles paraules que foren fre-
néticament aplaudides.

Tots els invitats foren obsequiats amb un ex-
plendit lonx passant després al saló de festes on
tingué lloc una audició de sardanes com a final
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de tan hermosa festa de la que serveràn ffrat re-
eort tots els que tinguérem el plaer d'assistir-hi.

Pròximament es celebraran tres sessions d'art
en un dels millors teatres de Barcelona, sots la
direcció d'en Ambrosi Carrión.

Com a primera actriu hi figura la Mercè Nico¬
lau. Primers actors en August Barbosa i Ramón
Tort.

El programa, compost tot d'estrenes, es com
segueix;

Primera sessió,—Conferencia, A. Carrión.—Jo¬
guines de fira, un acte, M. Gras Vila.—A« viuda de¬
sitjada, tres actes, Goldoni.

Segona sessió: Nora, tres actes, Ibsen.— Un as¬
saig, monòiec. Barbosa.—El joc de la moral i de l'el-
zar, un acte, Tristany Bernard.

Tercera sessió: La Sort (trilogia, A.Carrión.—
I. Epitalami. II. El mal traginerLa núvia ver¬
ge—La colla de la Iramòntana, un acte. Lluís Aymà.

Decorat nou i presentació general a càrrec d'en
Josep Rocarol.

La revista Teatro Mundial publica en son de
rrer número el drama en tres actes deldramaturc
Joaquim Dicenta El crimen de oyer^ anunciant pel
pròxim el drama en tres actes d'en Enric Kiste-
maeckers adapiat per en Frederic Reparaz La
llamarada.

Degut a que son molts els suscriptors
que fan remesa amb segells i que no
obstant haverlos-hi vençut sobrerament
els trimestres respectius no envien fon¬
dos ens veiern precisats a advertir-los-hi
que des d'el pròxim número els hi sos-
pendrem l'envio.
Com que per altre part n'hi han quel-

cuns que amb el número passat ja els
hi ha comensat un nou trimestre en

descubert i no fan fondos, havem pres
una determinació que .encare que'ns
dol molt i fins ens repugna, no tenim
més remei que posar-la.en pràctica.
En el proper número, doncs, publi¬

carem els noms i domicilis dels indioi-
duus que es trobin en aquest cas.
Perquè, senyors, no'ns agrada que

es burlin de nosaltres!

A les empreses d'espectacles públics que vul¬
guin insertar llurs programes an el general que
publicarem de la Festa Major de Sant Miquel d'
enguany en el pròxim número, els preguem que
abans del dia 20 del corrent ens el remetin.

El Ateneu Democracia de Barcelona ha organit¬
zat uns Jocs Florals humorístics.

S'admeten originals fins el dia 10 del present
mes en el local de dita entitat. Aragó, 135.

Havem tingut ocasió de veurer la pelícola
El Nocturno de Chopin impresionada per la nostra
gran actriu Marguerida Xirgu i editada per la
casa Barcinografo S A., de quina es Director el
nostre bon amic i company de Redacció en Magí
Muría, i tan per la seva grandiosa presentació
com pel treball intens de la protagonista podem
assegurar que es la millor cinta que s'ha impre-

. sionat a Espanya i a la altura de les millors que
han presentat les marques extrangeres.

Diuen que a fins de Novembre serà presentada
al públic.

P. V. Acceptada la poesia «Vorejant el mar». Devem fer-li
avinent que s'ha oblidat de posar la firma i al ensemps no s'ha
atés al avís segón de nostres «Noves i comentaris».—Antoni
Armàn. No va.—Ramón Gavaldà.'E.n cartera.—Miquel Sa¬
peras Auvi. Hi ha sens dupte un error. La poesia que vostè
diu no recordem haver-la acceptada.—Salvador Sodas. En
cartera.—Daniel F. Carreras, En cartera «Les campanes» i
«Digaume roses...»—Francesc Garcia. Acceptades dues pro¬
ses. El seudònim no li admetem; es millor per vostè que's fir¬
mi amb el seu nom—J. Bosch i Barrera. No i podem servir.
En l'altre potser li buscarien raóns.—Salvador Sodas. Pren¬
gui nota que en Murià viu al carrer de la Diputació, 280, pri¬
mer, I.", i ja no té el despatx al carrer de Sant Pau.— P. An-
rich. Tenen poc interés.—Daniel F. Carreras. En cartera la
prosa.—M. Planas Marull. Anirà arreglat.—Queden lletres
per a contestat.

En el número passat i en una poesia d'en Mi¬
quel Saperas Auví, aparegué un error que hem
de salvar. Allà on diu «de lo misteri ignot que

. torba lo ressò», deu dir «de lo misteri ignot que
troba lo ressò».

Estàn ja molt adelantats els treballs d'impre-
sió del llibre dels nostres Jocs Florals, que aviat
veurà la llum.
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