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EL VOSTRE NOM
L'amor totjust me corferí
quan freturós jo d'alegria,
vostra beutat m'embadalia
i el nom tan bell jo conegui.

I en les albors d'un clar mati

ma gran fatlera renaixia,
perquè arrivés l'hora i el dia
qu'el vostre amor fos tot per mi.

Oh, Misen3mra. Resplandent
veig vostra gracia plenament
en el meu cor idealisada.

Com no?... Si'l vostre nom ja fóu
emblema pur, i diu qui sóu
per una eternitat: Amada!

j. VIVES i BORRELL.
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líostre proper extraordinari
dedicat an

Kii Nautia^o Boy
La Redacció de Fe^ta, junt amb uns quants

amics i admiradors del popular humorista català
En Santiago Boy, han acordat cel'lebrar la data
en que aquest escriptor publicà son primer arti¬
cle, de la que en el proper 14 de Desembre s'en
cumplirán 40 anys, amb la publicació d'un núme¬
ro extraordinari dedicat exclusivament an ell.

Aquest número que serà'l corresponent al dia
10 de Desembre, constarà de 20 planes en que les
millors firmes de nostra literatura s'ocuparàn de¬
gudament de la personalitat d'en Boy dintre l'hu¬
morisme català.

En el proper número donarem detalls amb to¬
ta extensió. '

Mentrestant, la Redacció de Festa es com¬

plau, a fí de donar més varietat i lluïment an
aquest senzill homenatge, en invitar als més aasi-
duus col·laboradors d'aquesta revista, a la publi¬
cació en aquell número d'un article tractant del
conegut escriptor. Aixís mateix els recomanem
que sigan dits articles de poca extensió, doncs de
lo contrari ens trobaríem mancats de lloc per a
donals'-hi cabuda.

ELS VELLS GONVEREEN
Al Parc, a la Piassa de Catalunya, al comens

del Passeig de Gracia, en d'altres indrets, els
vells es reuneixen.

Petites reunions de tres, de quatre, de sis o set;
no més. Els vells prenen el sol. Els vells con¬

versen.

¿De que parlen els vells?
Tots tenen les seves nafres. Qui no té reuma,

les cames ja no l'aguanten. Son vells amb totes
les manifestacions de la vellesa. Per això cerquen
el sol. El caliu que a dins els falta, que la sang
no té, el sol els hi dona. I a petites reunions, en
un banc, al sol, els vells conversen.

¿De que parlen els vells?
M'agradaria fer de vell unes hores i sentar-me

en un banc, al sol, amb ells, per a conversar-hi.
Però in'hauría de sentir vell unes hores per a gau¬
dir-ne tota la saborositat de la seva conversa.

Jo, conscient de la meva joventut, no hi trobaria
gust, la sentiria desabrida.

Perquè deuen parlar de quan eren joves. De
quan tenien els meus anys. I ¿quin encant hi ha¬
via de trobar jo en sentir remembrar la meva
edat, no havent-la doblada?

Sentiria, si pogués fer de vell unes hores i es-
tar-m'hi com ells, sentat en un banc al sol sense

neguitejarqne, sentiria parlar d'amor passats,
d'amors a dones formoses, d'amors a belleses que
avui, seques i sarmentoses, desgranen les deus
d'un rosari en les hores tristes del crepuscle, vora
l'estufa, amb els peus, aquells peuets que petits
com ametlles, calsaven sabates de talons L·luis XV,
entafurats en sabates de llana, lletjes però con¬
fortables.

Sentiria parlar de lluites, d'ambicions, d'ener¬
gies esmersades bn la guerra sens cuarter de la
vida i'm semblaria, com an ells, esser un soldat
invàlit retirat del servei per a sempre; plè de glo¬
rioses ferides, ferides mortals, en l'ànima, que mai
se curen, mai...

Fins a voltes parlaríem d'orgies, de bromes,
de disbauxes i m'entristiria. Com ells sentiria la
recansa d'aquells jorns llunyans, tan llunyans,
que sembla que no haigin existit mai, sentiria
que fatalment, irremissiblement, haig de seguir
caminant, que fatalment, inexorablement la llei
de la Vida no'm deixa tornar enrera, uo'm deixa
desfer cami, ni una mica de cami, i sentiria que
fatalment, implacablement la fi de la jornada s'a¬
tansa.

Sentiria parlar de gota, de poagre, de totes les
nafres que castiguen la vellesa. ¡Pobre vellesa!
com si no tingués prou càstic en ser vella! Com si
no hagués sigut prou castigada en el curs del ca¬
mi que duia fet, malgrat els amors, malgrat les
orgies i disbauxes, malgrat les bromes, petits
oasis en el desert de dolors del existir.

Veuria indiferent, tot parlant d'amors pretè¬
rits, passar les dònes formoses pel meu devant,
m'enteraria de quelcuna bogeria dels joves, de
quelcuna d'aquelles bogeries que jo havia comès
també i mormorarfa indulgent: Es l'edat, i sentiria
en lo més pregón del meu si quelcom que s'extre-
miria i un núvol de tristesa em deixaria pensatin
una estona.

Sentiria parlar i parlaria a voltes, amb espe¬
rit de critica, del mal gust de lageneració que'ns
treu, de la generació que grana—nosaltres ja se¬
riem boscalls—sentiria parlar i parlaria de que
en el nostre temps ne sabiem més de riurer i de
divertir-nos, en sentiria parlar i en parlaria, sen¬
se pensar que trobàvem les diversions dels d'avui
ensopides perquè a n'els d'ahir ja'ns havia passat
el temps de sentir-ne l'encant.

Sentiria parlar de moltes coses, totes recorts,
com no fossin els mals, i passaria el temps par¬
lant i oint parlar, sense cbgecte ni profit i les sen¬
tiria passar les hores tranquiles, quietes, fins a la
de menjar i de dormir, les sentiria passar tran
quiles mentres les nafres no m'inquietessin. Per
xó les més tranquiles, les més reposades serien
aquelles en que faria junta amb els altres jaios
com jo.

Les petites reunions de tres, de quatre, de sis o
set vellets, en un banc assoleiat, al Parc, a la
Piassa de Catalunya, al Passeig de Gracia o en
d'altres indrets, me son simpàtiques, m'atreuen.
Son histories vives plenes d'incidents, d'episodis
memorables i qui sab, o també, com les histories
plenes de mentides.
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((LA IIAGBTi)) DE L'ESGALA
—¡Bon dia, senyora Rosa!
—¡Ola noia!... ¿Ont vas tan dematí?
—A plassa. ¿"Vol venir?
—No, fllla, encara tinc d'escombrar PescSla i

fregar tots els llautons. I bé, dignes, com té va la
casa nova.

—Si vol que li digui la veritat, ja n'estic més
que retipa.

—Ja m'ho vareig pensar Cfue no hi arribaries
a fer l'any amb la companyia d'aquests amos.

— Pel senyor menes mal, però elles .. ¡Jesús,
pare perdoneu-me!

—¿No veus lo que es fer les coses sense consul¬
tar-ho abans?... Si m'ho haguessis dit a mi, ja te'n
hauria fet dos quartos.

—¡Deu nos en guard d'un ja està fet!
-Doncs com té deia, no crec que hi passis molt

temps, perquè segons tinc entés, es una casa que
pels bonics, el ventre ne va endarrera.

— ¡I tant!
—¿01 que per a anar a comprar sols te donen

dugués pessetes?
—Si, senyora, no m'agrada dir mentides.
—¿No veus com tot ho sé?... Are diguem, com

te les has d'arreglar per a atipar a cinc persones
que sou.

—I un gòs.
—Digues mig, perquè an aquella bestia sols li

queda la cua i les dugués potes de darrera. ¡No'n
porta poca de miseria a sobre!

—Doncs miris, no m'hi encaparro.
—Si no que els hi donguis sagó tot el dia per

menjar.
—Per dinar els hi faig sopes d'all i patates amb

suc i al vespre per no dals'-hi lo mateix, sopes de
ceba i suc amb patates

—Bé, si, allò que's diu, cap i cua i el ventre
buit.

—Doncs que vol ferhi!
—¡Ai filla!... ¡Si els estómacs fossin de vidre,

quants ne veuríem plens de terenyines!
—Desenganyl.-í, senyora Roseta, que amb els

diners que donen no's poden fer miracles.
—Fuig, dóna, prou que fas, tal com estàn avui

les coses. Però diguem: ¿d'ont surt tot allò d'a¬
quells berrets i aquells vestits tan guarnits de
farbalans, i aquelles sabates blanques?... Perquè
jo ja sé que'l vell, i això es un dir-t'ho an a tú, no
guanya d'un bon tròç, per a pagar tot aquell
gasto.

—¿Crearía que encara no sé de que fa el se¬
nyor?

—Ja t'ho diré, es l'encarregat de matricular
els gossos i a més, segons me va dir la senyora
Madalaneta del quart pis, dona també lliçons de
guitarra.

—Si que estaré divertida.
—Ja ballaràs lleugera, no crec que t'entreban¬

quin les carns. Lo mateix que'ls que viuen en el
segón, que també es una troca que ningú li troba
el cap. Això si, son bona gent, però tot ho queden
a deurer.

— Aquests si que ho arreglen bé.
—La vella sempre ho diu, quant més un déu,

més crèdit té.
—Encare com troben llanuts que els hi fien.
— Per força o sinó ja podrien fer-hi creu.

—La que'm sembla que es bona persona, es la
del tercer pis.

—¿La senyora Dolores?... per fúmela, es més
agarrada que una ventosa.

—¿"Vol dir?
—Si, filla, es d'aquelles que al neixer ja veuen

al món amb els punys closos i la boca tancada
per a no mamar-se el dit.

—Cregui que m'hauria ben engan3'at.
—¡Ai, fiila, i que ets ignocenta!... Perquè ho

sàpigues bateija el vi, encén el foc amb les fulles
dominicals que recull tots els diumenges per les
iglesies, escalfa el sopar amb el llum de gas de
l'escala, es menja les monjetes rònegues sense
triar perquè l'atipan més i quan té bruta la roba
de sota, la porta un mes al revés.

—Manoi, si que'n sab vostè de coses!
—No veus que per esser bona portera, una ha

de sapiguer lo que passa a casa dels altres.
—Doncs diguim: ¿Qui es aquesta del prineipal

que té un gosset molt pelut i que quan surt sem¬
pre va amb aquell senyor?

—Ara tu ja t'emboliques.
— Com que diu que tot ho sab.
—Però hi han coses que quan se paguen no es

bescanten.
—Ja entenc, vostè vol dir que els quartos tot

ho tapen.
—Mira que ja han tocat les vuit i no voldria

que fessis tart.
—Ja'n parlarem un altre dia.
—Si no'ns morim. (Are aquesta volia que li es-

pliqués perquè la Mare de Deu no es diu Joana,
però a mi plim, si vol sapiguer tant com jo que
vaigi a Salamanca.)

NIT D'AGOST
Nit d'Agost, de lluna plena
que somrius, enamorada;
nit d'ensomnis, perfumada
com mar tranquila i serena...
nit blavenca i lluminosa

que somrius melodiosa
a la lluna, ton aimada;
lluna blanca i empolvada...

Nit d'Agost, perquè sommia
ta inmensitat tan blavosa?

digues-me, per què, melosa
a l'existencia endolcia
amb sa caricia amistosa?

Oh dolça suavitat
del Agost, tan perfumat,
que vas empolsin les flors
que'm recorden mos amors...
uns amors queja han passat!

DANIEL F. CARRERAS.
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Assentats al voltant d'una taula d'un kiosk de
begudes, al davant de l'estació de França, ma¬
tant el temps per esperar l'hora de sortida del
tren, ens trobàvem alguns amics del poble.

— Escolteu que porta el diari—digué tot d'un
plegat un dels reunits, jove bastant aixerit que
feia pocs anys havia sigut nomenat secretari del
Ajuntament de nostra vila, però que no n'era fill
—escolteu, que aixo crec que es d'interès per no¬
saltres.—

Tots vàrem callar per a sapiguer de que es
tractava, i el secretari allavores començà a lle-
gir:

«Entre els pobres recullits en la via pública
d'aquesta Ciutat i que ahir foren enviats a llurs
pobles d'on son fills, n'hi havia un de tisie, que's
feia passar per mestre de francès, i que al mo¬
ment d'arrencar el tren que havia de dur-lo al
seu poble, aprofitant un descuit dels vigilants, es
va tirar sota les rodes del convoi, quedant mort
instantàniament. El desgraciat es deia Andreu X...
i era fill de la vila de Z...»

—Es estrany—afegi el jove secretari—aquest
nom no figura pas en el nostre Padró de veïns ni
l'havia sentit anomenar mai.

—Jo, si—vaig replicar—i per cert que la nova
em causa un greu trastorn... Voleu sapiguer l'his¬
toria d'aquest pobre xicot? Escolteu, que vaig a
contar-la.

*
* *

—El pare de l'Andreuet havia sigut un home
acabat. De més a més havia tingut la millor finca
que allavores es coneixia en nostre terme, plan¬
tada tota de vinya, havent-hi arribat a cullir ben
a la vora d'un miler de cargues de vi, que tenia
anomenada d'esser el millor de la Comarca.

A la casa pairal els quartos hi nedaven; tót
anava a dojo. No's mirava prim en gastar; forsa
vegades sense tò ni sò.

L'Andreuet des de petit ja portava les butxa¬
ques plenes de quartos per a mal-gastar en fute-
ses. Coiii si això no fos prou, el seu pare s'esforça¬
va per a satisfer-li tots els gustos. Aixi es que el
bailet gastava els diners sense conèixer el valor
d'üna pesseta. En lloc d'esser ensinistrat en l'ad¬
ministració del patrimoni que tenien, el seu pare,
amb la tonta pretensió de que no fós un pagesot
com éll, ja _podia fer-ho, l'allunyà del poble,
enviant-lo, primerament, a Ciutat, i més tard, a

França, als millors coPlegis, no amb l'afany de
que seguis una carrera profitosa, que no la ne¬
cessitava per a viurer, sinó perquè el seu fill es
pogués donar llustre d'home distingit com cap
més n'hi hagués al poble.

Sentint-li an aquest xicot olor de diners, ben
aviat tingué un estol d'amics i pot-ser... alguna
amiga, que l'hi xuclaven els quartos que era un
contento. El seu pare prou n'hi enviava ben so¬

vint, però tants com ne plovien el vent n'aixuga-
va. L'Andreuet era un cap-de-trons, uña mà fora¬
dada, i així no es estrany que comencé.s a con-
treurer deutes, que si de moment eren petits i el
pare pagava desseguida, després ja foren més
grossos i posaven en perill el bossot d'aquest, si
havia de satisfer-los religiosament, i aixi ho feia
per a no raure en el «que diràn?» de la gent.

I com qui endavant no mira, endarrera cau,
allò un dia o altre havia d'acabar-se. 1 no es feu
esperar gaire...! La maleïda filoxera que en pocs
anys matà totes les vinyes de nostra comarca,
fou la cap-devantera de l'enderrocament de la un
dia tan forta casa del pare de l'Andreuet. Sense
cullir una gota de vi, volguent seguir el mateix
rumbo perquè la gent no vegessin que anaven de
eapa-caiguda, els préstecs sobre la propietat hi
queien com pluja menuda, i, com més anava,
menys probabilitats tenien per a reseabalar-los.

Per a no fer-me massa pesat en detalls, us diré
que tot s'ho emportà el diable. El pare no va so-
bre-viurer a ia desgracia, i encare hi ha qui afe¬
geix que no mori de mort natural, que es diu si
va matar-se; però que va mirar-se d'amagar per a
no donar greix a la gent.

Aquest cop tan fort, que l'Andreuet no s'espe¬
rava, el van fer canviar com unamitja. Trobant-
se gran, sense ofici ni benefici, amb una germana
a qui estimava de tot cor , l'encoratjaren a pen¬
drar una resolució. «Tinc el deure—es digué-de
mantenjr a ia meva germana i vaig a posar mans
a l'obra.»

1 un cop fet aquest pensament, posà fil a l'a¬
gulla. Com coneixia el francès de b, a, ba, i no te¬
nia pèl de tonto, amb les bones amistats que tenia
a la vila, va posar-se a donar lliçons de llengua
francesa, i aixis trobà un modo de viurer honro-
sament.

Com us acabo de dir, a la seva germana l'esti¬
mava de debò-l'Andreuet no havia sigut mai do¬
lent—i això l'animava a treballar sense descansar
un moment. Quina alegria fou la seva quan tin¬
gué la satisfacció de veurer-la casada amb un bon
partit! La veritat, la noia era molt bona i s'ho
mereixia; no més tenia un defecte... Qui no'n té
en aquest món? Des de la mort del seu pare, te¬
nia por de morir—quasi una mania—i la més pe¬
tita passa de malaltia que hi h'agués al poble, la
feia posar de pell de gallina i li semblava que
ella s'ho havia d'encomanar.

...Passaren algúns anys. L'Andreuet, degut al
excés de treball que s'havia imposat; degut a la
vida un xic crapulosa que havia portat al extran-
ger, 0 siga a lo que's vulga, donava senyals de
que una malaltia terrible l'hi estava minant la
salut, I, veritablement, la tuberculosi donava
proves d'haver fet presa del pobre xicot, i el po¬
ble ho notà ben depressa.

Pel temps a que'm refereixo, vingué a establir-
se a la vila ún npu mestre de francès; i, degut a
les simpaties que sapigué guanyar-se, degut, tal
vegada, a la malaltia de l'Andreuet, lo cert es,
que aquest quedava sense cap deixeble i aquell
se'ls emportava tots.
Aixi es que ben aviat li mancaren els medis

de viurer i allavores fou quan va pensar amb la
seva germana que podria recullir-lo a casa seva,

ja que's trobava en pona posició, i ella, que tan
bona era, no el deixaria morir de fam abandonat
de tothom.

Però el pobre xicot va enganyar se. Jo ho era
de bona la seva germana; ja ho era d'agraïda...
però quan sapigué que el seu germà es tornava
tisic, la por d'encomanar-s'ho pogué més que els
seus bons sentiments. 1 allò si q\ie fou per l'An¬
dreuet el cop més fort que havia rebut en la vida.

Què fer? Anar a demanar caritat pel poble?
Això era massa; la cara li cauria de vergonya.
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Per a treballar, no era bò. Cada dia les forces li
mancaven més. Els amics , tots se l'hi anaven
apartant, com de la pesta...
I sense la més petita recriminació per sa ger¬

mana, que estimava encara i compadia ensemps
per ,1a seva mania, s'allunyà del poble i des
d'allavores que jo no n'havia sapigut rés més.
Lo que avui porta el diari em dona a compen-
drer.ben clar la raó d'haver-se matat el pobre
Andreuet. Què havia d'anar a fer altre vegada al
poble? Morir-se de vergonya veient fer befa d'ell,

_ que tan ric havia sigut que avui tothom s^en allu¬
nyaria com d'una bestia fera...? Anar a demanar
caritat a Ciutat, que ningií el coneixia, ja ho ha¬
via fet; però. . al seu poble mateix? Ah, no! Això
no podia esser! Primer morir!

1 mogut per gò, tinc la plena convicció que
s'ha matat l'Andreuet. Això i rès més deu haver
sigut el motiu del seu fatal determini.—

*
* *

Quan ens aixecàrem per anar cap a l'estació,
el secretari, amb els ulls humits, no pogué menys
d'exclamar:

—Pobre xicot! pobre xicot! Deu l'hagi perdo¬
nat...! Quantes histories de llàgrimes es podrien
«scriurer d'aquests pobres captaires, que potser
no compadim com es mereixen...!

CANDOE SALAME.

L'AMOR ABSENT

Deixeu que vinguin les aurenetes,
si un bàlsem porten a mon dolor;
deixeu que vinguin i que m'expliquin
on s'es anada la meva amor.

. la que es flairosa, gentil.i bella
com les acacies dels caminals
i son vermelles com les roselles
ses galtes fresques i virginals;
la que com dia de primavera
son clars i hermosos sos ulls de cel

' i de sos llavis florits, els besos,
la dolçor tenen del xucla-mel;
la que amb ses trenes lligat m'havia,
semblant-me dolces cadenes d'or,
la que, en mos braços, tenia ensomnis
1 palpitava prop meu son cor.
Perquè no torna? no ho sap que es ella
la flor que manca de mon jardi,
on son florides les clavellines,
els lliga-boscos i'l gessami?
On s'es anada, que en va l'espero?
Ja no's recorda del jurament
que un jorn va fer-me, teixint ma ditxa?
No ho sab que mata l'anyorament?.,.
Driixeu que vinguin les aurenetes,
si un baume porten a mon dolor...
potsê ja es morta la meva aimia!
potsc ja es morta la meva amor!

SANTIAGO COSTA i ROCA.

UIVA DIADA
A la gentil amiga senyoreta Ma¬

ría del Remei Vilar que acaba de
vestir, per primera vegada, faldilles
llargues.

•Remeis! Remeis! Vina, vina... veiam... Oh!
Que hermosa! Quanta elegancia! Veiam, tom¬
ba't?... gira't?... camina?... tomba?... torna?... Ele-
gantíssima. Remeis, el' gantíssima! I el pentinat?
Veiam, acota't?...»

Ja es per a marejar a algú lo que t'està pas¬
sant, Remeis, però jo'm penso que tu tota gracio¬
sa i ben agradada et tombes, et gires, camines i
tornes... i escoltes tota aquella randa d'alabances
que t'estàn prodigant totes les teves coneixenses.

Jo no t'he vist encara vestida de Ilarc i penso
veure't aviat per a admirarme de tu en una nova,
edat i dirigir-te tota una pila de coses boniques
que mòltes d'elles ja me les hauràs sentides de
mentres has dut faldilles curtes.

Jo'm penso si'n deus estar de diferenta amb el
teu nou vestit i'l cabell tot reculllt damunt el
cap! No deixa d'esser un colp l'allargar en un
plegat tes faldilles de prop d'un pam. Des de fa
cinc anys les teves faldilles han anat allargant-se,
allargant-se paulatinament a cada nou vestit i de
curtes ñus a genoll com les duies, la roba havia
anat caient de mica en mica fins a deixar escas¬

sament un pam de cames per a admirar. Ara ja
no'ns deixaràs veurer més que lo precís que t'exi¬
geix la moda, que avui, regateijante un troeet de
roba, t'ha deslluït considerablement la vistositat
del canvi.

Dic que jo no t'he vist encara i, no' obstant,
t'estic veient en tots els moments i endevino totes
les teves rialles declinadores i tots els tens posats
coquetons.

Jo't veig, de primer, tot corrent afanyosa pel
liare del corredor de casa teva, al veurer que en
el rebedor una noieta està destapant una panera
llargaruda que t'envia la modista, i en arrivant
allí l'ajudes amb les teves mans tremoloses i't
quedes el vestit. Te Tendus cap a la teva cambra
i't poses davant del mirall; agafes la faldilla amb
la punta dels teus dits, te la poses al nivell de la
cintura i dones unes passes amanerades; desse-
guit la volques amb rapidesa damunt del teu llit
i't desfàs de la bata que portes; et poses les faldi¬
lles llargues i tornes a mirar-te; et poses el còs i
passes els teus ditets per damunt de cada adorno.
Et reculls la cúa dels cabells posante prop del
mirall i llavors... vinga accionar i donar passes
i inclinar el cap i picar de mans; i't tombes i't gi¬
res i vas i tornes, però per tu tota sola. Crides a
la mamà per a que vingui a veure't. Mentrestant
baixes la vista per a mirar-te'ls peus i't sorprèn
de trobar-los amagats dessota les faldilles. Dones
una passa i veus somrient com ün dels dos rato-
linets treu el seu caparró cap al defora; dones una
altra passa i surt Taltra ratolí, però'l primer ja
s'es amagat una altra volta.

Ve la mamà i es la primera d'alabarte; exami¬
na el vestit, Thi apunta un parell d'aguiles i'n
treu un parell d'embastes; corres amunt, amunt
del pis i avall altra vegada amb el vestit-liare,
esperant al papà.

Després te'l trens i'l deses al armari ñus el dia
d'estrenarlo de delò que serà'l del teu aniversari.
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I ve'l día desitjat i te'l poses de bon matí; en¬
tre ta i la mamà vos combineu un pentinat; et po¬
ses un céfiro i aneu a missa.

Quina cosa que fa sortir al carrer amb aquell
vestit i aquell cap que tu te'l sents que't tiva!

A l'esglesiaun capellà diu missa pro tu no la
oeixes. Sols te preocupa el vestit que se t'arruga
d'estar sentada tanta estona i te mortifica l'estar
arrodillada per mes que aquell dia ja has cuidat
de procurarte un reclinatori.

S'ha acabat la missa; cap a esmorzar; en havent
esmorzat et poses el nou berret i vos en aneu a
eàsa de les teves ties que t'estaven esperant deli¬
toses.

Tres visites, Rambles, Passeig de Gracia... i
potser sense trobar eap altre conegut!

Dinar, descans i altra vegada a vestir-se per a
donar un passeig amb el cotxe, encara que jo se
-tu preferiries anar a peu per a sentir-te el pès de
les faldilles destorbante al caminar.

En fi, sopar 1 al teatre estrenant un noti vestit
que essent un xic mes extremat, escara es més
curt que el que has dut durant el dia.

Per lo molt senyalat d'aquest dia i perquè crec
que has d'estar hermosissima amb ta nova indu¬
mentaria, jo t'anticipo les meves felicitacions i
espero veure't per a renovárteles, encara que me
'n vull guardar unes poquetes per a quan la mo¬
da, la pèrfida moda, et perméti dur les faldilles
fins a arràn d'aquests peus que't beso.

SAKTIA60 GRAS.

CAPVËSPRAL
Amor... dolces cançons... tendres promeses...
jorns plens de poesia...
perfums de flors boscanes... clars de lluna...
nits plenes d'armonia...
OhI cants dels rossinyols, oh cants d'aloses,
oh! flors de romaní,
oh! flors de farigola i sajolida,
torneu, torneu a mi...
Oh, fulles de llorer que un front ornareu
per ella tant aimat;
torneu, fulles flairoses, casolanes,
recorts d'un estofat...
Recorts d'un estofat que féu m'aimía
amb mans com de deesa,
torneu al meu cor fret, recorts tardivols,
porteu foc a ma pensa.

■k
* *

L'aimada està aprop meu, damunt la sorra,
cullint flors i violes.
Ses mans van volant lleus sobra la prada
com dugués papellones.
Li allargo un lliri blau que el coll inclina
tot ple de melangia:
—A canvi d'eixa flor, un bès deus dar-me,
li dic, oh, aimada mia.
L'aimada tanca els ulls, sos ulls flairosos
i em mira fit a fit...

(l) Poesia que podria Iiaver sigut premiada en els Jocs .

Pljrals de Barcelona.

El sol es va amagant darrera uns núvols,
uns núvols infinits;
son rostre blanc com marbre de Carrara
cobreix un lleu carmí...
L'aimada mira al sol i el sol s'apaga
per ella esmorteït.
L'aimada abaixa el cap. Sa testa rossa
s'apoia damunt meu.
Sos ulls miren molt lluny i vèu llum blanca,
tant blanca com la neu.

Un disc igual que un plat de porcelana
s'aixeca sobre el mar,
l'aimada tendrement, amb dolça calma
s'arrenca de plorar.
Mes mans entre ses mans son cor-gelades,.
la nit es va acostant;
el sol dança al bell cim d'una montanya,
l'aimada està plorant.
La miro fondament, ple de tendresa,
comprenc que està dejuna,
i miro al fons del mar, i dic a n'ella:
—Anem, que això es la lluna.
L'aimada aixeca el cap i mira a terra,
s'aixeca lentament...
Sos ulls son com la mar, i van i venen
portant son pensament.
Veient-la tant diàfana i serena
em sembla un esperit.
M'aguaito i em comparo amb ma companya
i em veig petit... petit...
L'aimada n'es salada i es hermosa
n'es bella com la mar,
jo soc com un estany plè d'aigua dolça,
tinc ganes de plorar.
Em mira fredament, compren m'angoixa
i amb mi s'entristeix tota.
L'aimada exten la mà i em diu joiosa: '
—Anem, que cauen gotes.

Al lluny s'ou la campana que volteja
tocant l'Ave-María.
Son tò segueix vibrant trist i planyivol
a dins l'ànima mia..*

Amor., dolces cançons... tendres promeses...
jorns plens de poesia...
perfums de flors boscanes... clars de lluna...
nits plenes d'armonia...
Mercès, moltes mercès, oh cants d'aloses
i cants de rossinyols.
Adeu per sempre més, oh, flors flairoses,
oh churros i bunyols.
Ma tasca ja es finida, oh raig de lluna,
oh fulles de llorer...

Aquesta es ma darrera poesia,
mon cor ja es tot desfet.
L'aimada em va fujir, oh, raig de lluna,
l'aimada em va deixar...
Jo soc com un estany p'è d'aigua dolça,
l'aimada es com la mar...

MAEio CORTÉS LLADÓ-
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TAROORALS
Avui havem començat les lliçons d'aquest curs

Novament tancats entre les quatre parets de 1
"aula», parets eternament grisenques 1 tristes
com brunzia per nostra ment el record d'aquells
matins d'estiu, alegres, càl'llds 1 humits com uns
llavis de verge enamorada, amb aquell oreig tot
salabró marina que a l'ensemps que gronxava
les frondoses arbredes de vora'l riu,—sojorn de
de tota falsó d'ocells que cantaven bells aires en
llaór de la mare Natura,-besava tot jogulnós 1'
aurifica cabellera à'aquclla donzella que tantes
voltes havem somniat alxís en els moments de
joia com de tristesa,

Després de tant gaudir, posats de nou devant
d'aquests llibres escrits en llengua que no es la
nostra; devant d'aquestes demostracions tant enso¬
pides, sentint aquesta falsó de cantarella del mes¬
tre, moltes voltes per amagar l'Ignorancla, que
fa recordar el suau murmuU de les fontanelles es-
corrent-sé Ijogulnoses muntanya avall fins a per¬
dre's entre randes de molça 1 falgueres que van
bevent-la poc-a-poc per tornar-la després conver¬
tida en perfum; quina tristor comparant aquest
parlar amb aquells dolços idil·lis de cap-al-tard
quan el sol se ponia darrera les blavenques mun¬
tanyes 1 en la terra, tota embolcallada de claror
vermellosa, els grills, amagats prop de les fiors,
cantaven sa mallncònlca cançó que anava endor¬
miscant-ho tot, breçat entre vels de calltxa blau-
morada que s'esquinçaven lleument al passar
frec-a-free les aspres testes dels plbets... I llavors
era quan tú, oh, l'amor giraves vers ml ta serena
mirada, sempre trista 1 vergonyosa, 1 es també
quan més sentia l'encís dels teus ulls que'm cor¬
prenien plens d'amor, 1 ambdós ni ens donàvem
compte que la nit planava tranquil·la 1 reposada,
fins que la lluna fil·lava damunt nostre, sa blanca
1 mística claro que tornava la plana tota d'ar¬
gent.

Adéu visió d'un instant! Quan començarem a
abandonar-nos a tú, oh dolç somni de l'istiu plè
d'ignotes maravelles i ventures sens fí, ens sem;
blares etern; ara que ets passat, sols podem guar¬
dar un ben agradable record, record curull de
tristesa, perquè mai ho sabem si podrem tornar-
te a gaudir.

Alxís es la vida: una esperança de felicitat que
fem viurela entre tristeses.

JOEDI RIBES MARTÍ

UNA FLOR
D'una flor que ha lluït ëobre ton pit,
jo'n guardo les despulles;
i en el meu àlbum, entre dues fulles,
un altar 11 he guarnit.

Que hi fa que son perfúm hagi fugit
i que resti assecada,
si en ella hi veig ta imatge, dóna aimada,
i fins ton nom escrit.

JOAN SALVADÓ-

Aquesta nit he somniat.
El meu somni ha sigut agradable, plaent, en-

fortidor... però no ha estat més que un somni.
He somniat que els barcelonins indignats per¬

la patriòtica conducta dels propietaris del Teatre
Romea (abans Teatre Català), que han fet tots els
possibles per a que en l'antic casal de l'escena
catalana hi actués una companyia castellana, ti¬
rant per terra, valent-se de tota mena d'artificis,
els nobilíssims propòsits dels qui hi anaven a ins
taurar temporada tie teatre català, indignats, dic,
els bons barcelonins i alhora volent donar una

palesa mostra d'amor patri i de que no estava
adormit en elis l'esperit de la raça que, com el
roure, abans es trenca que no es doblega, s'ha¬
vien proposat que a Barcelona tingués un redós
el nostre art dramàtic i ho havien lograt.

La temporada s'havia començat; les furicions
es comptaven per plens.

He volgut enterar-me de com s'havia fet el mi¬
racle i ho he sabut tot seguit (en somnis tot se re¬
sol ràpidament).

La Lliga Regionalista, l'Ateneu Enciclopèdic
Popular, el Centre Autonomista de Dependents
del C. i de I'L, que compten els socis per milers,
ei Foment del Teatre Català, l'Associació Catala¬
na d'Art Dramàtic, els demés Ateneus, Centres i
Societats catalanes i catalanistes, poiitiques i no
polítiques que també representen uns quants mi¬
lers d'associats, havien establert una cuota de
cinc pessetes a pagar una sola vegada, quina cuo¬
ta satisfeta religiosament per tots els socis havia
produit la formació d'un capital d'un remat de
mils pessetes, suficients i més que suficients per a
sostenir una temporada de Teatre català. Ademés
d'això els periòdics havien obert llistes de sus

cripció a fi de que poguessin contribuir a la Gran
Obra tots els qui no formessin part de cap entitat.
L'Ajuntament també hi havia contribuït amb quel¬
com (poquet perquè ei pobre té molts gastos), la
Diputació, no cal dir-ho. S'havia reconegut a tots
els que hi contribuireu, una participació per la
cantitat pagada, a retornar junt amb els bene¬
ficis corresponents un cop closa la temporada que
era llarga, llarga, fins a Juny.

El rebombori que havien mogut aquestes mi¬
des salvadores, feu ficsar l'atenció de tothom, fins
dels més indiferents, en el Teatre Nacional i la
sala vessaba sempre de gent, a taquilla s'acabava
el paper que era un gust, els actors treballaven i
estudiaven de ferm per a millorar-se i conquerir
la gloria que tants dels seus antecessors havien
assolit en el vell casal del carrer de l'Hospital.

Una advertencia. El Teatre Català no's repre¬
sentava al Romea, els organitzadors n'havien llo¬
gat un altre, cualsevol, però un altre que no fos
aquell. Després, com que l'èxit continuava, ja
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n'hi farien un per a ell tot sol que s'en diría ei Pa¬
lau de l'Art Dramàtic Català, com un dia pogué
hastir-sé un Palau de la Música Catalana.
I els autors? Els autors, per a satisfer els desit¬

jós del públic trebaliaven de ferm amb noble
emulació i les ôbres que s'estrenaven aquí, co¬
rrien tot seguit per tots els escenaris de Cata¬
lunya i'ls trimestres no eren tan magres com
abans. ,

La prempsa tota es veia obligada a tractar
d'estrenes i més estrenes. Fins la de fóra de Cata¬
lunya girava els ulls cap a ensà i les millors plo¬
mes de la dramàtica castellana s'esmersaven tra¬
duint les produccions dels nostres autors.

La ex-nostra gran Xirgu i l'ex-nostre gran Bo¬
rràs es cansaven de trucar a la porta del Teatre
Català dient que ells també volien ser-hi, que no
hi tornarien més; però d'altres ja'ls havien subs¬
tituït. La necessitat crea el membre i brillaven en
el cel de l'Art Nacional astres de primera magni
tut... per a rés necessitàvem als qui l'havien aban¬
donat.

Però, això ha estat un somni!
Devegades els somnis es tornen realitats.

BAECINONENSIS.

CANSO
Jo posi l'amor en les coses blanques;
la teva ignoscencia i'ls llirs del verger;
de les càndies flors s'han marcit les branques
¿de ton cor l'aroma s'ha esvaït potser?
Jo posi l'amor en les dolces coses;
la teva mirada, ton somris, ton cor;
més ara no'm parles,- ni a mirar-me goses,
¡oh dolçor d'amar, il-lusa dolçor!
Jo posi l'amor en les coses belles
ta gentil figura i el cel estrellat;
¿qui, laç de sospirs veurà les estrelles?
1 ¿qui't veurà bella amb tanta impietat?
Ma joia d'un dia en dol me trasmudes,
mon cor es un pobre mendicant i nu;
ara sols estimo les coses perdudes,
les roses d'ahir, ton amor i tu.

JORDI PELLICER.

LA GALLINA CEGA
A la hella amiga

Neus Carreras i Roca.

Al mig del carrer cridaven alegróles una mu¬
nió de nenes formant una ampla rodona brincant
1 donant furientes giravoltes en derredor de un al¬
tra nena que amb els ulls tapats anava movent-
se també al mig del cercle de les demés.

De tant en tant atançava un bastonet a l'ore¬
lla de les seves companyes, dient: Xist... i posant-
se el bastonet als llavis. Xist... responia l'altre i...
rodi, rodi la rodona, deien totes les demés, perquè
la petita cegueta no havia endevinat el nom de la
seva amiga. '

Jo, des de llarga estona, m'estava contemplant
aquelles jovenetes, quines mirades i moviments i
rialles em tenien entussiasmat. Mirava amb deii-
cia aquella nena que s'afanyava per a endevinar
a les demés de la rodona que no deixava de mou¬
re's. Ni'ls anyells al bosc han brincat més que a-
quell estol de nenes tant graciosetes. Quines ria¬
lles! Quin burgit!

De prompte, quan més enjogassades estaven
les delicades paióellones en son revolteig, es sen¬
tireu els crits d'una dóna que plorava desespe¬
rada.

Aquella dóna era una mare, una mare que aca¬
bava de perdre al seu espòs i cercava a "la filla
del seu cor per a plorar totes dugués.

La pobra filleta a qui buscava era precisa¬
ment la Gallineta cega que. s'estava amb els ulls
tapats al mig del cercle. I la mare la cridava plo¬
rant, aixis que veigé a les nenes. On es la Trese-
ta? deia, desesperada.

—Es allí,—va respondre una vella que no sa¬
bia perquè la mare plorava.—Allí es la teva ne¬
na; la dels ulls tapats.

La pobra mare se'n anà cap al grupo i el bas¬
tonet de la nena es posà a l'orella de la mare tot
dient-li; Xist... i una veu insegura per l'amargor
que la dominava li va respondre:—'Vina, vina a
plorar filla meva, damunt del teu pare que ha
mort sens el consol de poguer-te abrassar per da¬
rrera vegada.
I aquells ulls innocents que s'havien aclucat

davall del mocadó, plens d'alegria, es tornaven
a obrir per a apareixe plens de llàgrimes als ulls
de la seva mare desesperada.

La rodona es va desfer, i no jugaren més. Es
va desfer com se desfà un vol de coloms quan un

caçador ne mata a un d'ells.
La nena era molt jove, però estimava al seu

pare amb tota la força dels seus anys; aquella
pèrdua repentina va ferir de mort el seu cor verge.

Les seues companyes prou volien consolar-la
però tot era inútil. El joc es va acabar amb plors,
i'l carrer va restar sense ningú, perquè tots se

guien a la mare i a la filla. Jo vaig fer de mane
ra íd'allun3'ar-me i oblidar aquella escena d'a¬
quella tarda trista, aquell cercle divertit de ria¬
lles i d'alegria, i per darrer aquella nena tapada
dels ulls que havia perdut al seu pare. Feia es-
fui'ços per a no recordar me'n; més al cap de pocs
dies, quasi a la mateixa hora, vaig sentir una
música trista que s'atansava; allavors vaig sentir
dir a una nena:

-Escolta mamà. Es l'enterrament de la Dolo-
retes, d'aquella pobra nena tant bufona, que ju¬
gava l'altra tarda, amb els ulls tapats, amb altres
nenes. Ha mort sense que s'hagi pogut sapiguer
perquè, i diuen que mentres se moria demanava
molt al seu pare. Mira-la, allí vé.

I era aixis mateix; entre mig del mateix cer¬
cle de nenes d'aquella tarda primera, va aparèi¬
xer una caixeta blanca com les roses, duent din¬
tre a l'hermosa nena que somreia amb la rialleta
d'un àngel.

Aquella rodona d'animació i d'alegria, es va
cambiar amb la del sentiment i dé les llàgrimes.

Ahir, la rodona de la vida!
Avui, la rodona de la mort!

j. BOáCH i BARRERA.
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Una festa íntima

a la «Schola Orpheònica»
Atentament invitats per la «Schola Orpheòni¬

ca» vàrem assistir el diumenge passat a una festa
íntima d'aquesta entitat amb que'ls socis de là
mateixa acostumen a passaries vetlles dels dies
festius.

Componien el programa d'aquella festa, lec¬
tura de poesies i peces musicals de cant, piano i
violi indiferentment. Tots qui hi prengueren part
son elements del notabilissim Orfed que dirigeix
l'intel ligent mestre En Artur Marcet, i que's pres¬
ten desinteressadament a lluir llurs respectives
facultats per a sostenir l'agradabilitat de l'estona
qn que's reuneixen amb els llurs consocis.

Verdaderament es del tot agradable la vetlla
que's passa alli, en mig la sencillesa dels orfeo-
nistes i apreciant els justos mèrits de que son dig¬
nes en els respectius aspectes en que se'ns mos¬
tren.
Alli vàrem escoltar poesies molt ben recitades

per les tan simpàtiques senyoretes Antonia Ma-
nent. Angela Noelle i Montserrat Benedicto i'ls
senyors Francisco Riera, Antoni Munné, Celestí
Callis, Joan Molas i Francisco Marqués.

Vàrem escoltar la delicada veu de la gentil
senyoreta Carme Oliveras que va guanyar-se
forts aplaudiments al final de la romança que
amb tant de gust va cantar, acompanyada ma¬
gistralment al piano pel mestre Marcet.

El baríton Joan Vives ens deleità amb l'aria
d'«I Pagliacci» que cantà admirablement.

Finalment els joves violinistes En Luis Vaz¬
quez i En Josep Marti interpretaren diferents
troços de música amb acompanyament de piano
que s'emprengueren el professor Claudi Soler i'l
mestre Artur Marcet.

Vàrem sortir de la sala ben agradablement
impresionats d'aquesta festa i abans de marxar
de la «Schola» vàrem tenir l'honor d'enraonar
llarga estona amb el Director de la mateixa, l'e¬
minent mestre Artur Marcet, qui'ns feu visitar
l'espaiós hostatge de la entitat del que'n queda¬
rem verament meravellats.

Les habitacions estàn sabiament repartides
sègóns les exigencies d'una agropació d'aquesta
mena. Els salons d'espectacles, d'assaigs de con¬
junt, del chor de noies, d'assaigs de l'orquestra,
biblioteca, tipografia, jardins. Direcció, Segreta-
ria, cafè, billars, etc., etc., reuneixen totes les
bones condicions, essent tots ben espaioses i de¬
corats segons les respectives exigencies, i lo que
es més: la justa situació i distancia entre cada un
d'ells per a que lo-que's fa en un dels salons no
destorbi a lo que s'està fent en cada un dels al¬
tres.

L'Artur Marcet va enterar-nos de les festes que
tindràn lloc en la «Schola» durant el present mes,
que son: una audició de sardanes, el proper diu¬
menge; una conferencia de l'Aureli Campmany
sobre folk-lore, el dia 19; i el dia 26 un recital de
guitarra pels artistes-Sirera i Greco, que revesti¬
rà especial importancia. També va adelantar-nos
quelcuna noticia sobre'l proper concert que do¬
narà l'Orfeó en un dels grans teatres de nostra
capital, del que'n donarem noticia als nostres lec¬
tors tant prompte com n'obtinguem confirmació.

Agraint l'amabilitat i condescendencia del
mestre Marcet, vàrem despedir-nos d'ell estre-
nyent-li efusivament la mà, aixins com també en¬
caixarem amb quelcuns individuas de la Junta,
entre'ls que recordem el senyor Munné i'l nostre
bon amic En Clos i Busquets, assegurantels-hi que
no seria la darrera vegada que'ns permeteriem
participar de les festes de la «Schola».

X.

Orquestrà Sinfónica de Madrid
Després de varis aplaçaments deguts especial¬

ment a la delicada salut de l'eminent director de
la mateixa el mestre Fernández Arbós, pogué per
fi enguany presentar-se davant el públic barcelo¬
ní que l'esperava amb vera impaciencia aquesta
agropació musical considerada la primera d'Es¬
panya en son genre. Més perfecta execució, més
disciplina, més homogenitat instrumental, més
prodigis de sentiment, de gust artístic, de nota¬
ble educació musical es innegable que no exis¬
teixen, puix cada membre es una notabilitat. I
en aquest ramell de belles i valiosos qualitats
posem'-hi com a lligam a un director de directors:
un Arbós, i tindrem amb poques ratlles escrit,
una vegada per totes, l'elogi més sincer i seré que
es pot fer a l'Orquestra Sinfónica de Madrid.

En ei Teatre-Cine Principal de Gracia
Ella ha sigut qui inaugurà aquest nou coUis-

seu i amb ell el primer concert a ciutat comptai.
Passarem per alt tota la serie de dimes y diretes
que donà lloc l'acte aquest i ens ocuparem de Ió
que ens interessa.

A pesar de la fadiga del viatje i del poc con¬
fort i males condicions del nod local, la Sinfónica
Jeu ja alardes del seu valer, obtenint una prime¬
ra ovació interpretant la preciosa i magistral Sin¬
fonía 5,' de Beethoven, que perteneix al segón
període en que es divideix la portentosa obra mu¬
sical del diví sort. Feren una creació del Andan¬
te que es repetí, distinglnt-se igualment en el
reste del programa omplert amb composicions de
Mozart, Tchaikowsky i AVagner. ■

En el Palau de la Música
I CONCERT,—T es an aquest temple de la mú¬

sica on ens donàrem ver compte de que sentíem la
Sinfónica madrilenya, poguent apreciar totes les
obres en els seus més petits detalls i aixis sabo-
reijarem dos fragments de la Suite en re de Bach
per a instruments d'arc: obertura i aria. Un Con¬
cert en la menor de Vivaldi (1.® audició); «Don
Quixot» poema sinfònic de Strauss i la 2." Sinfo¬
nía de Beethoven, recorrent amb tot el programa
l'inecabable gama de matiços, totes les dificul¬
tats que teixexen principalment el poema de
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Strauss, que sols orquestres com la que ens ocupa
s'hi poden atrevir.
II CONCERT.—Dues estrenes p primeres audi¬

cions: «Antar» poema oriental del gran composi¬
tor rus Rimsky Korsàkow, i «Nits en els jardins
d'Espanya» irnpresions sinfòniques per a piano i
orquestra d'un dels músics espanyols contempo¬
ranis més cultes i artistes Manel de Falla, autor
de «El amor brujo» i «La vida breve», fonts d'ins¬
piració de totes les demés obres seves. Entre els
pros i'ls contres amb que s'han rebut aquestes im-
presions ens declarem neutrals fent constar que
hi han motius d'ambent acertats i alguna espurna
de verdadera inspiració, empro molta vaguetat,
imprecisió, fantasia i complerta anarquia en el
desenrotllo dels temes. De les tres parts en que es
divideixen, la que més interessa es «Dança llu¬
nyana» seguint 'En els jardins de la Serra de
Córdoba» i «En el Generalif». Secundà a l'orques¬
tra discretíssimament el conegut pianista Ricard
Viñes.' En canvi en el poema de Rimsky ens en-
tussiasmaren. Posseeix sa música, matitgada d'in¬
tensa poesia, color, brillantesa i sonoritat, since¬
ritat i gentilesa i rica instrumentació. Després de
Beethoven la 7.' Sinfonía, de Weber l'obertura de
«Freyschütz» i per últim les cèlebres interessants
Variacions sinfòniques del excel·lent compositor
anglès Eduard Elgar.
III CONCERT.—Preludi dels «Mestres Cantai¬

res» de Wagner, el Concert Brandeburgués de
Bach, «L'aucell de foc» (fragments de ball, 1." au¬
dició) de Strawinsky, 4."^ Sinfonía i «Leonora»
(obertura n.° 3) de Beethoven, omplien el progra¬
ma. Els atractius n'eren «L'aucell de foc» i «Leo¬
nora». Repetirém especialment per aquestes du¬
gués composicions que la Sinfónica va estar insu¬
perable, arrebatadora. De l'obertura en fèu un
treball acabadíssim, una veritable filigrana, i del
ball rus una magnífica interpretació que no s'o¬
blidarà. Fragmentariament es dificil jutjar una
obra de tan colossals dimensions. Molt ens plau¬
ria veurer-la representada íntegrament, puix els
quatre troços oits son brillants i efectistes, de pie-
na i robusta construcció, plens de tota elegancia,
de joventut, fragor grotesc, novetat i força des¬
criptiva, riquesa de colorit instrumental de Ilegí¬
tima originalitat, de complicacions polifòniques
que sorprenen i encanten. Se'n repetiren dos frag¬
ments de quatre que en tocaren, lo que demostra
quant plagué aquesta audició.
TV CONCERT.—Haydn, Strauss, Berlioz; Sim¬

fonia 13, «Una vida d'hèroe», tres fragments de
la Gran Missa de Requiem. De les melodioses ar-
moníes de Ilaydn, pasà l'orquestra als atrevi¬
ments i vigorosos arranes de Strauss, i d'ells a les
solemnes estrofes de Berlioz; tres genres de músi¬
ca completament diferents
I va esser en la Missa de Berlioz que s'ajunta¬

ren les dues celebritats ibèriques indiscutibles:
Orfeó Català i Sinfónica de Madrid; com si di¬
guéssim, parlant gràficament, els dos campeons
de la veu i dels instruments. Ambdós agrupa¬
ments feren envejable ticball i causaren inmillo-
rable efecte logrant tots entussiastes aplaudi¬
ments en especial els mestres Millet i Ai'bós, units
en una forta abraçada per l'art veritable que no
té fronteres ni enemics...

V CONCERT.—Amb la cooperació del Orfeó
Català es reprieà la Gran"Missa de Requiem i per
primera vegada enguany la Sinfonía Faust de

Liszt, obra d'extraordinaries dimensions, de te¬
mes expressius i sincers, de complicacions sabies
i dificilíssimes que demana esser escoltada dife¬
rentes voltes pera poguer-la apreciar en tot el
seu valer. També aquí farem especial menció de
tots els executants per llur tasca improba.

Finaiitzà la vetllada amb l'Andante de la «Ca-
sation en sol» de Mozart, i Idili-Sigfrid i obertura
de Tannhaüser de Wagner.

En el Palau de Belles-Arts

Desinteressadament com l'Orfeó Català presta¬
ren llur concurs al festival que s'organitzà la tar¬
de de Tots Sants a benefici dels horfes de l'Enric
Granados, omplintse completament la gran sala
de festes. Figuraven en el programa: Preludi i
mort d'Isolde, Marxa fúnebre de la «Posta dels
Deus» i obertura de Tannhaüser de Wagner; de
Berlioz, els tres ja nomenats troços de la Gran
Missa de Requiem i com a novetat el Preludi pet¬
al quart acte de «Ifigenia in Tauris» de Grana¬
dos, a més de l'intermedi de «Goiesques» i tres
dances espanyoles intrumentades per en Lamote.

El tal Preludi que deixà a mig acabar en Gra¬
nados al morir i que respectuosament ha resol-
son fill Eduard, sens esser una verdadera revelat
ció està ben treballat i s'escoltà amb interés. L'e¬
xecució immillorable.
I en aquests moments de repòs repassant la

tasca complerta pels músics de la «Villa y corte»
ens afirmem en la creença de la superioritat me¬
ravellosa de la Sinfónica integrada per verda-
ders i distingits artistes a quin cap es trova l'emi¬
nent Arbós que veiem agrandirse dirigint «L'au¬
cell de foc». Gran Missa de Requiem», «Una vida
d'hèroe».

Casa Consistorial

Recital Sancristólol. — Aquesta distingida
concertista del violoncel, pensionada que fou del
Ajuntament, l'hi dedicà un recital que tingué lloc
en l'iiistóric Saló de Cent, amb la cooperació del
conegut professor de piano En Frederic Lougàs,
que l'acompanyà amb l'acert que li es caracte¬
rístic. Diferentes vegades hem ponderat el valer
d'ambdos aventatjats artistes. Repetirem de totes
maneres que la senyoreta Aurelia Sancristófol
posseeix un domini complert del violoncel, un
temperament artístic exquisit. Diu amb tota l'e-
legancia i crida fort l'atenció per la ductilitat i
la forca que sab imprimir en l'arc, cas excepcio¬
nal que diu i promet molt a favor de tan jove
concertista.

Executà com a obra dc fondo una Sonata de
Franc eritzada de dificultats que va vencer va-
lentment amb la mes admirable sencillesa. Les
demés obres que tocà de Fausé, Lamote, Coupe-
rin, etc., foren dites igualment amb acert i senti¬
ment, essent obsequiada amb llares aplaudiments
del nombrós auditori que acudí a oírla, i per part
de l'Ajuntament amb un preciós «bouquet» de
flors naturals.

Sincerament va nostre elogi i que no desmai
jamai pels escolis que inevitablement trovará en
sa carrera artística.
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L'JEstiu q[ue passa
La Tardor fent de sogra rondinaire i que sem¬

pre està a punt de lluir la seva inoportunitat, s'
ha iresentat sobtadament com una aparició, fan¬
tàstica, com aquells Rafles o Fantomas que sur¬
ten de la caixa d'un rellotge de paret o bé d'una
sopera.

¡Quants idilis interromputs! Ja acabades aque¬
lles amoroses converses en el Passeig de Mar, a
la claror del anacarat satòlit d' irònic somriure,
al sò d'un petó poruc, les nenes sentimentals que
tan sols somien en un 60 H. P. varen recorrer a

n'eis jerseis que i'any passat eren blancs i que
aquest, gràcies a les habilitats d'un tintoré, s'han
convertit en virolais rendnit homenatge a la tirà¬
nica moda i atiades pels estornuts intempestius i
els eostipats es redoçaren en el Cassino de la Colo.
nia o bé a casa la senyora X on agafaven migra¬
nya gràcies als romàntics valsos que tocava una
fervent adoradora de la música, que's contenta-
va amb els sospirs d'un piano de lloguer, ja que
no'n podia fruir dels eixits d'una caixa toràcica.

Passat això, ja prou. Cap a Barcelona altra ve¬
gada. L'Estiu s'ha acabat. Altra volta les nenes
casadores de sabata alta, faldilla curta i canoUier,
tornen afer visites i a lluir els seus hermosos ulls
per el passeig de Gracia, prodigant aquells ange¬
licals somriures, que tenen un llunyà reflexe de
de l'estació canicular, a n'els joves que les han
ensenyades a ballar l'one-slep i el fox-trot i que en¬
care no han pogut averiguar ou varen apendre
aquests exòtics balls per més que ho sospitin.
Quina llàstima tenir que tancar-se en un segón
pis del L·iisanche quan ja estaven entrenades i els
ballaven tan bé com qualsevol d'aquelles heroi-^
nes de'kilométriques películes que admiren en el
Cataluña i el Meal, cines eis més aristocràtics i'ls
de més empentes!

Ara el dia que no surten a compres, s'han d'es¬
tar a casa fent labor a la tribuna, mig amagades
per els visillos i esperant que a les cinc passi a-
quell estudiant d'advocat, que un dia anant d'ex¬
cursió els hi va demauar una paraula d'esperan¬
ça per a calmar el seu amor, impetuós com un
volcà en erupció i que el fret del hivern i les ria¬
lleres modistetes se cuidarán d'apagar.

VICTOR D'AMOC.

NOSTRE CONCURS LITERARI

El total de vots rebuts per al nostre primer
concurs, fins al dia 1, en que's tanca el plaç d'ad-
misió, ha puijat a 502 que's distribueixen en la se¬
güent forma;
Núm. 1. Poncella mustia . 57

2. Entre tenebres .... 6
4. El Present 27
7. L'Excde
9. Les fades de la nit. . 76
10. Renyits? . 27
11. Flaires de llegenda . 52
12. Somni
12 bis Amor que passa 3
14. Passeig de convalescent . . 65
15. La colegiala .... 32
18. Dolors 82
20. Una mort estranya . 12

Anulats. . . ... 4

502

Entre ells com queda consignat, se n'han anu-
lat quatre; l'un per lo que ja's digué en el núme¬
ro passat i'ls tres restants per esser firmats de lec¬
tors que ja havien enviat llur vot amb els butlle¬
tins publicats anteriorment.

Com veuen els nostres lectors, el fallo està en¬

llestit, i la Redacció de Festa declara guanya¬
dor al article número 18 titulat «Dolors!» del que
n'es autor el senyor Casals Guilemany.

Aixis doncs, avisem an aquest escriptor que
pot passar a recullir el premi, el dia que millor
li sembli, de set a nou del vespre, per la nostra
redacció de Barcelona, Rosselló, 248, 3er, 2'.

Ja sols ens cab la satisfacció de donar coral-
ment les nostres felicitacions an En Pere Casals,
que des de'ls principis de Festa ha vingut favo
rint-nos amb quelcuns dels seus originals, per 1'
èxit obtingut en la votació dei Concurs.
I sentint que'ls nostres humils premis no pu¬

guin ferse extensius a major part de concursants,
donem a tots aquests les mes expressives mercès
per haver honrat el nostre Concurs amb llurs res¬
pectives firmes, felicitant especialment als senyors
Gavaldà Ribas, Aleix Boix, Alamany Vilà, Sape¬
ras Auví i Socias i Fornell per haver obtingut un
notable nombre de vots amb llurs respectius ar
tides.

jVovej f
comentaríf

Hem rebut el primer número de la nova revis¬
ta Ofrena que surt a ciutat.

Conté composicions de prestigioses firmes de
les nostres lletres i es de presentació rica i simpà¬
tica.

Al establir gustosos el canvi li desitjem molts
anys de vida i força prosperitat.

BOQUERIA, 32.-BARCELONA

Espeeialitat en eamises a mida

Resultà brillantíssima, la vetllada que en ho¬
nor del fundador del nostre teatre, l'inmortal dra¬
maturg En Frederic Soler, tingué lloc el prop-
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passat dissapte en el Foment del Teatre Català
en la que feren us de la paraula els eminents co¬
mediògrafs Ignasi Iglesias, Apeles Mestres i Con¬
rad Roure, ocupant-se el primer de l'obra den
Soler i'ls dos darrers contant quelcunes anècdo¬
tes en les que s'hi remarquen les qualitats del
caràcter d'aquell dramaturg.

Sols fem que consignar aquí l'importancia d'a¬
quest acte, ja que la manca de lloc ens priva d'
ocuparnosen com deuríem.

Des de'l dimecres dia 8, es donen a l'Ateneu
Enciclopèdic Popular unes classes de català que
van a càrrec del culte professor En Joaquim Ar-
lobrins. Dites classes que tant d'entussiasme han
causat entre'l nostre jovent, tindràn efecte els
dimecres i divendres de deu a onze de la nit, i
es d'esperar q^ue's veuràn molt concorregudes.

Està encara oberta la matriculà en el local d'
aquesta meritable entitat, carrer del Carme, 30.

J. Vives i Bokrell

SILUETES RUSTIGANES
Narracions

LLIBRERIES:

Verdaguer, Rambla del Centre, 5-
Perelló i Vergés, Pelai, 20.

Amb motiu deia col·locació de la làpida que
donarà'l nom del insigne Clavé al carrer que ara
es diu Dormitori de Sant Francesc, la comisió
encarregada està activant un Festival-Homenat-
ge que ha de tenir lloc en el mateix dia que a-
quella.

En aquest Festival hi figura un certamen lite-
rari-musical sobre temes que versarán exclusi¬
vament respecte la personalitat i l'obra d'En Jo¬
sep Anselm Clavé.

Veiam ara si tant bons propòsits es duen a fe¬
liç terme.

Amb la representació del famós drama den
Adrià Gual Misteri de Dolor i la comedia deu Folch
Dissapte de Gloria el Centre Autonomista de De¬

pendents inaugurà la seva temporada de Teatre
Català.

L'importancia indiscutible d'aquesta entitat i
l'ardor patriòtic que regna en aquestes vetllades,
les fan ben memorables en l'historia de la vida
del nostre Teatre, que quan ressorgirà, deurà an
el Centre Autonomista l'haber conservat la tebior
patriòtica en el cor d'un públic nombrós que en¬
care sent entussiasme per la nòstra escena.

Des de'l vinent número donarem compte de to¬
tes quantes funcions es representin en aquesta
meritable entitat.

i?. Peralta Solà* Mirarem de fer-hi certes correccions.—
J. Rtbó. Com veu ja hem fet tart per a indicar li lo que'ns pre¬
gunta, doncs els Jocs Florals ja estàn cel·lebrats i tot.—/.
Marti i 1renclis. La poesia anirà en el proper número. La
prosa en cartera.—P. Valls Brunes. Hi han quelcuns ripis i
frasses que's farien sospitoses amb tot i esser escrites amb la
millor intenció. Envii quelcom més.— Victor d'Amoc. Vol fer
el favor de donar-nos el seu verdader nom, d'una vegada? Ade-
més li agrairem que'ns indiqui la seva direcció.— V. Vallespí-
posa. Sens dupte que vostè te grans qualitats, però perquè en
els seus versi s hi trobem estrofes molt boniques al costat d'al¬
tres de ripioses i monòtones, no'ns decidim a publicar-los. Es¬
perem que seguirà enviant-nos amb la seguretat de que po-
prem complaure'l.—Pere.. No'l podem servir.—J. Abelló.
Son poqueta cosa. Vaigienviant.— Cyrano. En cartera els qua¬
tre sonets, prO li agrairem que canviiel darrer versd'«Aixü rai»
i'l darrer de «Nou sistema» que resulta un sistema poc engi-
nyós. Pot anar enviant d'aquests sonets.—E. R. T. Amb la
poesia no podem servir-lo perquè es incorrecta. Ens sembla
que la prosa la tocaria molt millor. Envii prosa.—F. F. G.
Aquest pensament ja està publicat en un número de la nostra
revista. Envii quelcom més, probi la prosa. —Miquel Saperas.
La poesia en cartera. Vol fer el favor de dcnar-nos la seva

dirècció?—Silvestre Isern. Li hem enviat el número que'nsba
demanat. No obstant reclami a qui sigui doncs nosaltres fem
els ínvíos xegii\o.xm&ní.—Miquel Alamany Vilà. En cartera
les darreres poesies.— J. M.Cortada. En cartera.—A- Bachs
Gabriel. En cartera !'«Inmutable».—A. Liare Nova. En
cartera.—/. Gavanyac Bòudon Els seus versos son molt in-
oorrectes.—Josep M.' Preus. Mirarem d'arreglar-la.—P. Gui-
lanyà Roure. Rebut i mercès.—M. Planas\Marull. No'l po
dem complaurer.—Queden lletres per a contestar.
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