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€aiit a la veritat

Aiijoraiitla vos parlo d'iiiia liella visió
iriiida paiit iaîaiit al redós de la mare

i la trido alollat i s'esiiiiiDy eoiii siiare

blasinaat despietada ma tan îeriiia passió.

Resplaiideix sa iioesa diiis la eterna foseó
i d'an dolç benestar sa elaror tot lio aiiiara.
ïoldría oir sa ven i ella s'en niostra avara

aixís la nostra vida cobrint de torbació.

íisió tota llniii vera, jo't vull realitat
vivint entre tenebres m'en sento assedegat
rangoixa'iu porta a mort eriidelnient prematiira.
Oli verginal deesa! Oli santa veritat!
(ine ta iniatje encarnant en tota criatura
lliberti als esperits de mentida i sntznra.

AGNA SEÑÉ D'AYMÁ.

^
■
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FESTA

Narracions històriques

]VE>ICÓ
(Conclusió.)

La crema va esser grossa i els perjudicis foren
enormes. La veu pública, el cèlebre roa;popiM co-
mensà a rondinar i a senyalar a l'Emperaire com
autor de la malifeta i quelcun periodista mal in¬
tencionat ja parlava de negocis bruts i calgué pen-
drer prompte un determini per a fer callar les
males llengües.

Neró era I home de les pensades genials; co-
mensava a Roma ales-bores a pendrer molt d'in¬
crement el Cristianisme; els cristians es reunien
tots els vespres en les catacumbes; el poble fanà¬
tic no s'ho mirava amb gaires bons ulls i Neró
digué:—Aquesta es la meva, i feu acusar als cris¬
tians de l'incendi de la ciutat.

En feren presoners un rengle i Neró, que tot
ho aprofitava per a fer gresca, organitzà una fun¬
ció en el Circ a benefici dels damnificats i a per¬
judici dels cristians. El programa del espectacle
fou variat; lluites de gladiadors dels de més car¬
tell, concurs de salts mortals i per a fi de festa
s'engegarien les feres contra els cristians posats
sens armes ni mitjans de defensa al centre del
Circ.

La funció fou un exitàs colossal; tot Roma acu¬
dí al Circ. Vos faig mercè de la descripció del es¬
pectacle, sols vos diré per a que vos feu càrrec de
la que'ls esperava als pobres cristians, que les
feres que'ls enjegaren havien sigut prèviament
posades a dieta i purgades vuit dies seguits.

L'Emperaire assistí en persona a la festa; eixí
del Palau aj,assat en una llitera d'eban i palo cam¬
peche sortida dels tallers del millor lliterer de Ro¬
ma; obrien la marxa els portadors de les àguiles i
del S. P. Q. R , seguien donzelles totes nuetes, en-
garlandades de flors i amb els cabells extesosem-
polvats àe purpurina, venien darrera el Senat, els
Proconsuls i el Gremi de guixaires seguits de
la banda de Veterans tocant airosos pasus-dobles,
després venia l'Emperaire amb la llitera, escoltat
per un escamot de legionaris armats de punta en
blanc i tancava la marxa una secció de la Guar¬
dia Pretoriana amb candeletes enceses, que feia
un efecte espaterrant.

El poble entussiasmat l'aclamà frenéticament
al entrar i al sortit del Circ i Neró saboreijà el
seu triomf que li feu oblidar els mals ratos que
havia passat amb el malhaurat negoci del on-
güent anti-ignífug del senyor Trampaenredoulos,
el grec de marras.

Des d'aleshores va comensar a esgarriar-se-li
el cervell d'una manera alarmant. Va agafar la
dèria dels negocis i dels estudis econòmics i fent
com aquell Robert de les cabres de que vos he
parlat abans, un dia se li va acudir que amb les
esclaves negres aniria més ben cuidat que amb
les blanques i comensà a fer barates i per cada
una de negre en donava dues de blanques, un al¬
tre dia aconsellat per un cortisà que la sabia molt
llarga, va decidir-se per les rosses i per cada ros¬
sa en dava dues de negres, més tart li semblà que
les morenes eren de lo millor que corria i ¡ala!
per cada morena, dues de rosses i fent barates,
fent barates, es va trovar la casa no més que amb
una esclava xina més bruta que l femer i que ca¬

minava a saltiróns, que li tenia el Palau tant dei¬
xat de la mà de Deu, que feia un paper ridicol
cada divendres quan rebia al còs diplomàtic.

La dèria de fer mal anà puijant per moments;
tan aviat feia tallar el cap a un general, com els
peus a un corredor de grans. ¡Ves com se les po¬
dia arreglar un corredor sense peus! en fi desgra¬
cies i malvestats no'n volgueu més.

Pel Setembre d'aquell any i per a solemnisar
les festes que'l poble cel'lebrava en honor de Ba-
cus en aquella época i que s'en deien Bacanals, va
organitzar una cavalcada, que rieusen de la del
Carnestoltes d'enguany!

Sortí la comitiva del local destinat a magat¬
zem \ guardarropía de les faràndules del Coliseum;
obrien la marxa els carros de regar els carrers
plens de vi, amb les aixetes obertes per a que be¬
gués tothom qui en volgués; seguien darrera els
Sacerdots i els Escribes escampant serradures
per a aixugar la mullena que deixaven els del
riego; a continuació venien les Vestals portant el
foc sagrat, on encenien el cigar els peixos grossos
de cà la vila; a seguit venien cincuanta ceguets
amb instruments de corda, acompanyats d'altres
tants esclaus grecs encarregats de donar pega a
les cordes dels instruments; després el President
del Senat, tocant la campaneta i a seguit les do¬
nes dels Capitàns de les legións, dels Proconsuls,
dels Patricis i dels Cabos del Somatent, habilla-
des amb vels transparents i escampant flors i lle¬
vó de cànem a tort i a dret; darrera hi anaven el
Còs diplomàtic, el Rabeas corpus i'l Còs Present; se¬
guien els Lliberts portant en lliteres la mare de
Neró, la scgra, dues cunyades i una parenta llu¬
nyana, que havia baixat de fóra amb el tren de
les sis, i precedit dels cuiners de la Casa reial ve¬
nia Neró, sota tàlem, vestit amb una mena d'ena-
gües curtes fins a genoll, amb el ventre pintat de
vermell al descobert i coronat de pàmpols per a
imitar la figura augusta del Deu de les vinyes i
dels taberners; donava escolta d'honor al Empe-
raire la brigada dels empedrats i tancava la co¬
mitiva tota la canalla que s'hi aplegava i'ls ba¬
docs que corrien al darrera fent un escàndol de
mil diables.

La festa aquesta li va costar a l'Emperaire
mèi cara del que's pensava, puix hi ha historial-
re que la fa puijar fins a quaranta mil sextercis i
com que Neró sols ne tenia trenta mil va quedar
endeutat pels deu mil restants i els anglesos no'l
deixaven viurer.

Empipat del mati al vespre i amb un mal geni
que no se li podia parlar, un dia feia matar al gall
del corral perquè havia cantat un quart més tard
que'ls altres dies i l'havia fet arrivar fora d'hora
a una junta que tenia al Capitoli; un altre dia, no
se perquè, feu matar sa mare, la pobra senyora
Agripina i aixis cada vegada més bestia i més
sanguinari; no li feien por més que'ls anglesos,
que l'empaitaven per tot arreu.

Aclaparat de deutes, plè de remordiments i amb
la conciencia atormeniada pels milers de versos
dolents de que havia fet víctimes a n'els seus sub¬
dits, decidí acabar la trista vida com més aviat
millor i encarregà al seu esclau de confiança, que
se l'estimava com si l'hagués portat en les seves
entranyes, que anés a l'adroguer del cantó i com¬
prés déu cèntims d'aigua-ràs, cinc de mistos de
garibaldi i una medecina cualsevol a càl apote¬
cari i un cop ho tingués, ho barreijés tot plegaf
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remenant-ho ben remenat i n'hi dongués una cu¬
llerada cada mitja-hora; a les dues hores el medi¬
cament feu l'efecte que Neró volia; se li comensà
a refredar un peu, després l'altre, encabat les ca¬
mes, el ventre i, amunt, amunt, s'anà refrigerant
tot ell i quan sols li quedava la llengua a 36'5° va
exclamar:

—I quin animalàs més gres s'ha tret el món de
sobre!
I refredant-se-li la llengua, s'adormí en la pau

de les paus. Eren tres quarts de cinc de la tarde
i no plovia.

Les hores solemnes

Les hores més solemnes, les hores delicioses,
les hores de la vida que passen silencioses
prenyades de misteri, de goig i d'armonía,
d'aquestes hores, are jo't vui parlar, aimía.
Jo vui parlar-ten are d'aquestes curt.es hores
que ràpides s'escorren vibrantes i sonores,
deixant sols de son ritme l'encís maravellós,
l'encís que grabats deixa dins nostre cor joiós
records de placidesa, de goig i de gaubança,
records inesborrables d'eterna recordança.
Jo vui parlar-ten are d'aquets plàcids moments
passats amb tu, m'aimía... T'en vui parlar ho sents?
Jo vui que tu els recordis com els recordo jo!
No vulguis doncs qu'es perdin com se pert el ressò
del rellotge inmutable que tranquil 1 constant
deixant segons enrera segueix sa ruta avant.
No vulguis oblidar-los aquets plàcids moments
dejóla i de gaubança, que nostres sentiments
confonent-se uns i altres i en gràcil armonía,
atrets per'quet misteri que hi ha qui'n diu follia,
i en mig d'aquet silenci trencat per la remó
quan frec a frec de llavis s'escapa algun petó,
quan de ton cor de verge s'escapa algun sospir,
0 bé pel dolç murmuri de nostre baix respir,
en mig d'aquet silenci, de braços enllaçats,
uns ulls fitats als altres i'ls llavis ben callats,
aixís quantes vegades, ensemps que somniàvem,
lluny d'el·locuencies vanes, hem dit que'ns estima-

[vem.
Aixins, quantes vegades, sens dir-nos un sol mot
de nostres passions cegues hem vist reneixer tot
l'encís qu'en ell hi nia, l'encís que a cada instant,
va fent-se intens, i alhora, fa nostre amor més gran.
Aixís quantes vegades durant aquets moments,
moments que duren hores piô que passen corrents
1 atrets per'quet misteri que hi ha qui'n diu follia,
hem vist passar les hores de goig i amor, aimía!
Aixís. quantes vegades, hem vist passar les hores,
les hores que s'escorren vibrantes i sonores,

prenyades de misteri, de goig i de gaubança
deixant entre nosaltres eterna recordança!

J. PONS i MARTORELL.

Núm. 14 del Concurs literari

«Preguèm aís nostres llegidors que posin tota l'atenció en
aquestos treballs i es guardin nota del judici que ls mereixin a
fí de donar en el seu dia llur opinió per a premiar el que siga
considerat com a millor.

Passeig de convalescent
Oh! i com me plau, passada jala malaltia, sor¬

tir a passeig a pendre el sol!...
Em llevo tardet, tardet, quan un daurat raig

del esplendent astre entra rialler i amb tafaneria
de nin pels finestróns raig closos de ma cambra.

Delitós moment! Entra el raig de llum, i avan¬
ça suaument sobre el cobrellit de domàs i escam¬
pa arreu una polsina de colors encesos que a la
màgica fosforencia de boreal aurora podria com¬
parar-se.

Aleshores m'estiro jo mandrosament, m'estiro i
deixondeixo, i per a fer ma toilette obro de bat-a-
bat els flnestróns... I es un devassall de llum, una
cascada d'or que inonda la meva cambra.

—Dia espléndit—penso—dia digne de trobar-
se amagat entre les flors que curullen les paneres
del perfumat Maig, i no pas d'esser entafurat en
les nevades alforjes de Gener.—

Em trobo millor, molt millor. Mon còs no serva
deia malaltia cap dolor, mon ànima cap neguit.
Mes lassats de la passada lluita, sens forces tinc
encare els membres, i feble mon seny, incapaç
d'aturar-se i profondisar en una idea, volateja
com papellona de l'una a l'altra divagant al
atzar.

Ja en el menjador—on el sol fa també d'inimi¬
table artista revelant nous i meravellosos colors
en un quadro de fruita—em prenc l'esmorzar; un
bon vas de llet qu'escampa per tot mon còs sa te¬
bior benefactora.

M'abrigo bé, l'abric abotonat, i la blanca bu¬
fanda entortolligada al coll; i a poc-a-poc, agafat
al passamà, baixo l'escala.
I al carrer, altre volta el sol, el sol brillant es¬

pléndit, enlluernador, el sol que retorna i dona
vida!...

Ah! com l'adora un convalescent aquest sol
d'hivern, quina escalfor suau atravessa els ves¬
tits i arriva manyaga fins a la pell despertant en
ella agradables pessigolleig!...

Dret on aniré a fer ma matinal passejada? pen¬
so boi donant els primers passos, indecís. I cerco
en ma memoria un lloc beu amarat de sol, sense
va-i-ve de gent ni de carruatjes, que débil com
estic me marejaria.

I de sopte s'em presenta al esperit l'especte
tranquil i sossegat del moll, del port, al matí dels
diumenges. Els barcos grossos deserts, endormis¬
cats sota la pluja de sol, balancejant-se lleument
i fent cruixir les cordes i cadenes que'ls mante¬
nen aferrats a terra; arrenglerades al moll, In-
móbils, les grues amb el braç en l'aire; formigue-
jant a ran de les escales o agrupades en rengles
que'l dolç va-i-ve del mar va esborrant de mica
en mica, una munió de barquetes, embrunides
ses vives coloraines pel sol i la serena; i animant
aquest quadro, a terra els xiifleros, els soldats, els
passejants de tota mena, els senyors que'n eixint
de missa tots mudats van amb llurs nens a veure
els barcos; i sobre l'aigua blava, a ran del moll els
barquers que us criden oferint-se per durvos a fer
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un passeipr pel port; més endins, solcant les tran¬
quiles aigües, aignnes barques lliscant pausades,
alguna llanxa-autoinóbil passant brunzenta, al¬
gún iol d'entrenats remers deixant esborradiça
estela, i els xiscles estridents de les gavines...

Frissós ja de tornar a contemplar aquests in¬
drets tan coneguts apretó el pas, i ben prompte
arrivo a la Porta de la Pau i començo a caminar
pausadament fruint del olor de quitrà que aquí
es respira, deixant vagar ma vista i ma pensa
per l'inmensitat del cel, seré, sens un núvol, tot
blau, per la riçada superficie que reflecta el ma¬
teix color, i posant la fugitiva curiositat del in¬
fant en els mil detalls que observo; el nom d'un
barco, el rítmic braçejar dels remers, el mecanis¬
me d'una grúa, les pesades caixes i barrils de
mercaderies deixades sobre les amples lloses... i
aixís arrivo al moll d'Espanya.

Una melodia dolçament planyívola desvetlla
en mon cor tendra melodia. Sobre la coverta d'un
veler noruec, sentat en un rotllo de corda, un
vell mariner toca l'acordeón; a son voltant, tres
d'altres, més joves, l'escolten atentament.

En llur fisonomia m'apar endevinar que tenen
el pensament lluny, molt lluny de nostra terra;
que vola dret a un poblet que s'enmiralla en les
verdoses aigües d'un fjord, dret a una caseta amb
la teulada coverta de neu, i eixint de la xema-

neia, cargolant-se i surant en l'aire mandrosa-
ment les espirals de fúm d'una llar anyorada...

Vaig caminant i arrivo a les parades de taron¬
ges i em quedo embadalit, encisat, admirant les
grans piràmides, les extenses parades del fruit
d'or.

Quins colors més hermosos! Quins matiços de
sol ponent escampa arreu aquesta fruita!

A.quí serà el terme de la meva passejada. Per
a reposar abans d'empendrer la tornada m'assen¬
to sobre una caixa d'embalatje, i m'acabo de sa¬
dollar respirant a plens pulmóns el ventijol sa¬
lobre embaumat amb el perfúm del fruit joia de
Valencia, i passeijant la vista sobre aquell gran
devassall de taronges em deixo enlluernar amb
llurs aurífics resplandors.

alei.VBOIX.

Carnet de Societat
ivovH euRTa i euRiesa

-=Air no's va ballar, ni's va fer música en lloc.

DEL NATURAL

N. de la R. Havent-li sigut tancades les por¬
tes de totes les cases de la bona societat al com¬
pany encarregat d'aquesta secció, a causa de les
seves indiscretes xafarderies, es veu obligat a
interromprer la seva tasca. De totes maneres are
està organitzant un servei confidencial amb les
porteres, chaufeurs i cambreres, per a poder con¬
tinuar la seva informació i es de creurer que d'a¬
questa manera la podrà donar més extensa i de¬
tallada. No sabem si'n sortirà, però l'afició que
té al reporteraige i la fè amb que's dedica al sa-
cerdoci de la seva missió, en son una garantia.

I

¡Oh tu! que air duies
faldilla cúrtela.

¿Que dius desgraciada?
¿Que vols professar?
J amb mística gracia
mirant sempre a terra,
tos ulls amorosos

ens vols amagar.
¿Que vols fer-te monja
de Santa Eduvigis?
¿Que el mon no t'agrada?
¿No se que serà?
¡Prò pobre del jove,
que ignora les tretes
que gasten les nenes

que's volen casar!

II

Nineta xamosa

que jugues al tennis,
quan tu prefereixes
mil voltes dançar;
nineta bonica

que corres lleugera
cercant la pilota
que no has d'agafar.
¿Per que't sacrifiques
i el ball abandones?
la causa m'intriga.
¡No se que serà!
¡Prò pobre del jove
que ignora les tretes
que gasten les noies
que's volen casar!

III

¡Oh tu! que en sardana,
apenes escoltes
la teva parella
amable i galant,
i a un noi que no't mira
de cara seriosa,
que tens a ta dreta
li apretes la mà,
al temps que t'l mires
tant bella i insinuanta

que el jove vacila.
¡No se que serà!
¡Pro pobre del jove
que ignora les tretes
que gasten les noies
que's volen casar!

IV

Sabrosa ¡amona,
vistosa i bonica,
que no veus un viudo
que tens al costat. (?)
I agafes un crio
i el beses i el mimes..
En poques paraules,

— 124



FESTA

li fas de mamà.

¿Si a tu no l'agraden
cap mena de crios,
perque ets tan amable?
¡No se que serà!
¡Però pobre del home
que ignora les tretes,
que gasten les dones
que es volen casar!

V

Em semblen les dones

enigma continuo,
per més que'm capfico
no ho puc aclarar.
La més vergonyosa
provoca a n'els homes...
Es casen i diuen
no's volen casar...

I sempre somriuen...
i ens miren amables...

però sempre fingeixen..
¡Ja se que serà!
¡Que totes les dones,
les joves, les altes,
les lletges, les velles,
es volen casar!

La mania de la mort
Tragedia trágica carrionesca en un acte !

moltes desgracies.
S'alça'l teló i's veu un bé de Deu de pedruscall que alarma;

a la dreta una porta de fusta; al fons el mar; a dalt el cel; a
sota l'apuntador.

Les ones fan xxxxxsst! xxvxxssst...
Tots parlen amb una entonació tràgica emocionant.

(Cantant.) La mare de Deu
quant n'era xiqueta...

El noi.

El pare

maeio CORTÉS LL.\DO.

-A-utumnal
Octubre, tardor, melangia, campanades del

rosari a l'hora baixa, quan s'extingeixen en la
fosca del crepuscle les darreres íulguracions de
l'incendi del ponent.

Tardor, placidesa, remolins de fulles seques
al jardí, vora'l brollador escabellat per l'inquie-
tut del oratje.

Tardor, torres de núvols apilant-se damunt la
serra blava.

Tardor, vaga frisança temorega de les nits
que s'allarguen, fins que invadeix la fosca els
cap-vespres abans lluminosos de l'estiu.

Silenciosament, pausadament, se'n và la llum
dels vidres. Arrupida al sofà l'avia fa mitja; van
i venen els dits 11 augers i les agulles llargues
com les cames teixidores d'una aranya.

En terra el gat joguineija amb el capdell i T
embulla, fins que l'avia se'n adona i l'engega fora.

Toquen les Avc-Maries, s'aturen els dits, l'ara¬
nya s'arreplega, i l'avia resa...

La llum se'n và depressa, i al carrer s'encenen
els fanals.

L'avia s'adorm. El moix li salta a la falda i
dins la penombra de la sala lluen fantàsticament
els seus ulls com uns fanals diabòlics reflectint la
claror del carrer, per on passen la gent que se'n
van a Rosari...

CARME RIBAS MÁS.

El noi.

El pare.

El noi.
El pare.

El noi.
El pare.
El noi.
El pare.
El noi.

Gavina.
El noi.
Gavina.
El noi.
Gavina.
El noi.
Gavina.

El noi.
Gavina.
El noi.
El pare.
El noi.
El pare.
El noi.
El pare. j
El noi. J
El pare.

Vianant.

Gaxina.

Vianant.

Gavina.

Calla! Vatua'l món! que'm fas dor¬
mir! (Per ell.) Vatua'l món! Això si que
es tenir desgracia! Les cames no'm
caminen. Maledicció!! Terrabastalls!!
Sanc i fetje! Batúa ací! Batua allít
Que patantím! Que patantàm!

La mare de Deu
quant n'era xiqueta...

I aquest noi tocat del bolet! Llamp de
Deu! Vina ací, mal fill!
Tinc por.
No t pegaré, no! (Li pega.) Qn es la
Gavina?
Ui! No ho sé. Tinc gana...
Menge't una cama!
Poca solta!
Ont es?
A buscar cargols! M'ha dit que me'n
duria. (Cridant.) Gavina! Gavina...
Ja vinc.
Ja es aquí.
(Entra i's fum de morros desseguida,)
D'on vens?
Del camp.
Que'm portes?
Rés!! ni un moll, ni un barat, ni un
musclo, ni una tallarina... ni rés!!! No
més un rave... té si'l vols...
I ara! Per qui m'has pres?
Tu mateix!
Me caso'm ci!
Me caso'm llà!
Me caso'm cullà!
Me caso'm amb tu!
Me caso'm vos!

Me caso'm aquesta!
Anem dins, noi, que jeurem vora'l
foc.

(Se'n van tots dos. Queda Gavina sola i's des¬
penja amb una mar d'imprecacións imaledic-
cións que no s'entenen d'una paraula. Sembla
que esta molt enfadada.)
(Surt i mira molt.) M'he pcrdUt. On soc?...
Tu! (Cridant a Gavina.) Tu! ou soc? ou cs
la vila?
Oh desgraciat! Oh malhaurat! Ou
t'has ficat, infeliç? No ho saps pas tu
on ets!! Fuig d'aquí depressa i co¬
rrents si no vols morirte! Corra que't
moriràs!
(La mar d'escagarrinat.) I ara! On dec es-
ser! Diguem, on soc?
Oh mortal malhaurat! En una trage¬
dia d'En Carrión, d'on no'n surt nin¬
gú! Ningú!! Es de lo més terrible que
corra, aquest home! Jo estic segura
que no la podré contar. No saps que
té la mania de la morti
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ViANAXT. (Més escagarrinat.) Carai de Carrión!
Treume, ajuda'm a fuigir! (Somicant.)
Jo vui anar a casa! On es la vila?

Gavina. Mira, ves seguint per ací. A la onze¬
na travesía a ma dreta, no't descon-
tis, tombes. Ves seguint i tombes pai¬
la tercera a ma dreta també. Després
per la sexta a ma dreta. Després tom¬
bes...

Vianant. Que m'has prés per una baldufa?
Gavina. Ves seguint com té dic i no't per¬

derás.
Vianant. Bueno! Adeu. M'agrades molt...
Gavina. Tu a mi també...
Vianant. T'estimo!
Gavina. Ai lladre!... Que m'has dat...
Vianant. Lo que sents. T'estimo, t'estimo...
Gavina. Jo també, però vesten perquè temo

per tu. Té, vols un recort? (Butxaque-
jant.) Té, mira; aquí tens un rave, que
he trovat.

Vianant. I ara! no't desdineris, dona!
Gavina. Fuig, home, fuig... Si no m'agraden

els raves!

Vianant. Oh, gràcies, gracies!!
Gavina. Pro no té'l mengis, eh?
Vianant. Vols callar? El gaardaré; el guarda¬

ré sempre!
Gavina. Adeu.
Vianant. Apa, conservars'hi. (S'en va escamat mi-

rant a dreta i esquerra si veu. an en Carrión
com dient: no m'ha pas de fumer a mí aquest
tío!)
(L'escena va fentse molt fosca, molt fosca, lo

qual pot aconseguir-se apagant els llums. Se
sent el vent que fa uuuuuuuhÜl les ones que
fan xxxxxxxsll! i el trò que fa trrrrrrr...! pum,
pum!

Gavina queda recolzada en una roca. d'es¬
quena al públic, sense fer cas d'aquell burgit.)
(Ve un senyor de puntetes i truca a la porta.)

El sÉnyou. Pam, pam.
El pare. (Sortint.) Qui hi ha? Qui es que gosa a

venir an aquest lloc de maledicció?
El senyor. 01a, noi.
El pare. Que voleu?
El senyor.' Que no'm coneixeu?
El pare. No tinc aquest gust.
El senyor. Mireume bé, home.
El vent, Uuuuuuh!
El pare. (Encén un misto dels de contra'l vent i li pas¬

sa per la cara.) Apai ta! no't conec!
El senyor. Renoi, que sou pallús!
El tró. Trrrrrr... pum, pum, pum!
El senyor. Sembla que trona!
El vent. üunuuuuh! üuuuuuuh!
El senyor. (Aixecant sc el coll de l'americana.) Mireu-

me bé, home.
El pare (Atinant'hi.) Calla!
Les ones. Xxxxxxst! Xxxxxxst!
El vent. üuuuuuuh!
El pare. Si! no'n pot ser d'altre!
El senyor. Ho veieu, home, ho veieu?
El pare. Ai caram, caram quant temps sense

veure'ns! Poc té feia per aquí! Que
contes de nou? Carambes, carambes!
Té'n recordes de mi? Té'n recordes
de l'amo? Tè'en recordes de quant
era'l rei del mar jo?

El senyor. Si; me'n recordo.
El tró. Trrrrrr... pumfpum, pum!

El vent. üuuuuuuh!
El i>are. Oh, beneït sies!
El seetor. Amén... ¡Atximü! (estornuda.) Ja ho he

dit que'm refredaria.
El pare. i ara'm moro de gana. Ja ho veus!

Avui la noia no ha dut rès. Es a dir;
si. Ha dut un rave... però un home
encara té dignitat.

El senyor. Si vols, tornaràs a esser ric.
El pare. Eh?
El senyor. Vina amb mí. Traspassarem el mar.
El pare. Oh! (Li fa un petó.)

(El senyor s'engresca i fent-li caricies li pro-
posa una mala cosa.)

Les ones. Xxxxxxxssssst...
El pare. (Per lo que ha dit.) Oh, no! Mai! Mall

Jamaiü! (Renega.)
El senyor. Mira. (li ensenya una bossa d'or.)
El pare. Mai!
El vent. üuuuuuuh!!!

(Es fumen a cridar i renegar i de poc van a
les mans.)

Gavina. (Interposant-se.) Enrera! Vatua listo!
Que t'has cregut? Vas bé de vinti-
vuits!

El pare. La sang, la sang! Porta la meva sang!
Gavina. On vos la haveu deixada?
El pare. No! Vui dir qüe tu dus la meva sang.
Gavina. Ah! (Al senyor.) Vesten! Marxa!
El senyor. Jo marxar? Puig, dóna... ¡1 ara!
Gavina. Et fumaré una pedra pel cap!
El senyor. (Se'n va.)

(Gavina no se'n pot estar i li tira dues pe¬
dres que'l maten.)

El pare. La sang, la sang!
El noi. La mare de Deu

quant n'era xiqueta...
El tró. Trrrrrrn... pum! pum!
El pare. Me casu'm la sang! Tempesta, xu¬

clem! (Fa unes quantes piruetes i se'n va a
la barraca a peu coix.)

El noi. Mai men jem! (Es vol fumer de cap a l'aigua.)
Gavina. Que t'has tornat boig? Que fas?
El noi. Déixem!

(Es barallen una estona i tot d'un plegat el
n> i es calma.)

El noi. Tinc gana!
Gavina. Jo també.
El noi. (Mirant al mar.) Jo Veig uua cstrclla! Jo

veig una estrella ¡elis! que ha caigut
a l'aigua!

Gavina. (Mirant'-bi.) Una estrella? Animal! Si
es una barca! Va perduda. Calla! (Té
una idea.) Ja està dit! Veuràs com ens

afartarem!
Veus. Socorro! Socorro!
Gavina. Veuràs! Batúa aeí, batua allí! (Entra a

la barraca i'n surt amb una espelma encesa

que la gronxa en l'aire des de dalt d'una roca.)
Veniu aquí, animals! (Cridant.) Veniu
que riurem molt! Ens divertirem. Ja
m'han vist, ja! No se'n fumarán pas!

(Se sent a dins una trencadissa fenomenal.
Es la barca que s'ba estrellat contra les roques.)

Gavina. (Corrent'-bi.) Ara menjarem.
Er pare. (Sortint.) Quc ha fet aquella? (El noi li

explica.) La sang! la sang!
El noi. Que us heu fet mal?
El pare. Ves!
El noi. Que tarda!
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( J AVISA. (Ve carregada com un burro, s ajeu a terra i
fa'l reconte ) Té pà. (Tira pa al noi.) (El noi
s'afarta.) Ja està! (per ella) tots estaven
moriííuts! N'hi havia un de boca te¬
rrosa damunt una clapa de sang. A
la mà hi tenia, molt estret, una cosa.
Jo l'hi he presa. (Passant requisa.) Que es
tot això? Una pipa, una gavia, un bo¬
tó de calçotet, una capsa de mistos de
dèu...

El paee Bona presa... ¿i que més?
Gavina. Una espelma foradada, un troç de

cansalada viada... (Agafant un obgecte
s'aixeca fent un crit.) Oh! Ah!

El i'aee. Vinga la cansalada... ¿i què més?
Gavina. I un rave!...
El pare. Que't tornes mal agradosa!
Gavina I que no us ho dic? Un rave, un

rave...

El pare. Ditxosos raves!
Gavina. El que Jo li he donat. (Cau desmayada.

Es torna a aixecar.) Oh! L'he mort! Llamp
de Deu, l'he ben mort! Vaia si i'he
mort! Oh! Ah!

Aquesta escena es esgarrifosa i per xô no la
describim. Per xô 'i perquè tampoc ens hem po¬
gut enterar de la traducció al nostre idioma d'a¬
quelles frasses enravessades. La qüestió es que
Gavina es posa a renegar com un homenot i s'en¬
fila a dalt de tot d'un mató d'aquells que semblen
roques i per més que'l pare crida; Gavina! Ma-
leitsiga! La sang! etc .., ella per tota resposta li
fauna acció lletja i li diu que puigi alli dalt,
perquè sab que el pare no hi pujarà, doncs hem
quedat que té les cames tulides. En fí, que la
noia's tira de cap a Faigua. ,Ja'ns ho hem pensat
des de'l principi que aquesta noia faria un dis¬
barat.

El pare diu quatre disbarats i cinc maledic-
cións i... ¡pataplúm! va de nassos per terra tan
llarc com Deu l'ha fet. No sabem si s'ha mort o

no, prò quasi que, tractant-se d'en Carrión, déu
esser mort i ben mort. Bueno! Deu l'haigi perdo¬
nat. An ell, a la Gavina, al vianant i al senyor.
Deu es molt misericordiós.

El supenimente {El noi que l'autor se l'ha des¬
cuidat viu al mig de l'escenari) es posa a cantar
la mare de Deu...

Els caballers del públic surten tots amoïnats
perquè no han entés rès absolutament. Les cria¬
tures, ploren totes a llàgrima viva. Les senyores
resen un pare-nostre pels difunts i les senyoretes
es fan la mitja rialla les unes amb les altres i ta-
ral·lejen allò de

«La mare de Deu
quant n'era xiqueta...»

I aquí fineix la tragedia sense tenir que lamen¬
tar cap més desgracia personal.

LIBORI.

Anem, que'l cel és blau,
i l'hora és esquisida.

El bosc és ple d'eucís; l'atmòsfera endolcida
té un flaire penetrant, quan breu la tarda mor...
Anem, que'l cel és blau, i l'hora és exquisida,
i el sol pausat se pon, voltat de núvols d'or.

Com en catifa suau, damunt de l'herba humida
ens ajaurem, al peu del roure altiu i fort.
Tu dolça'm parlaràs suaument, amorosida,
jo posaré commós tes mans sobre'l nueu cor...

Entre'l fullam espès que penja a cada branca
fitant els ulls al cel. veurem la lluna blanca
en l'aire de la nit gronxar-se dolçament.

I ambdós fruint l'encant de l'hora recullida
tot baix com un secret, farem un jurament...
Un jurament d'amor per tota nostra vida.

albert PIERA.
La Haia, 1915

D'ESPERANTO
Quan els homes follament, fraticidament estàn

empenyats en la lluita més feréstega que han, vist
els segles, quan l'odi impera en el cor de les na¬
cions fent obra destructora, un grapat d'entus-
siastes, aixequen el ram d'olivera predicant la
més santa j més noble de les causes, procurant al
ensemps que la llevor de germanor fecondi entre
'Is homes.

En els temps actuals es meritoria doncs, la
idea de celebrar un congrés d'esperanto, i per lo
tan, digne de lloa la ciutat de Reus que es qui'l
porta a cap.

Els dies 11, 12 i 13 del corrent tindrà efecte en

la culta ciutat, el "VH congrés de la federació ca¬
talana d'esperantistes, i el I congrés de la confe¬
deració esperantista espanyola, formant el comi¬
té d'honor prestigioses personalitats de la políti¬
ca espanyola, sots la presidencia de S. M. el Rei.

El programa dels festeijos, es altament suges-
tiu i pel nombre i calitat dels inscrits fins avui,
no hi ha dupte que revestirán un esplendor i una
importancia extraordinàries.

En ei programa hi figura en lloc preeminent
la relació del Esperanto amb la guerra i uns Jocs
florals internacionals, dient-se que ocuparà el
trono de la gaia festa, una de les més formoses i
distingides damiceles reusenques.

Fer a facilitar l'assistència als mentals con¬

gresos les companyies ferroviàries han establert
uns preus reduidíssims.

En fí, que promet esser un veritable acontei-
xement i sobretot una festa en la que's laborarà
per la germanor dels pobles tots, de la terra.

Felicitem coralment als organitzadors i espe¬
cialment als senyors Aguadé, Domenech i Simó
Rom, que formen el comité executiu, car amb un
optimisme fervent i un zel iefatigable han con¬
tribuït al èxit que seus dubte assoliràn eis con¬

gresos d'esperanto de Reus.
F. F. M.

- 127 —



FESTA

AMORETES
A Na Lluisa Compte Costa.

Gaia flor
n'es ton cor

nineta hermosa.

Jo dins d'cll...
ferm-hi vell
tindre-hi la fossa.

K'es ton front
tot un món
de poesia.
En el cel
no hi ha estel

que més blanc sia.

Ton cantar

fa lliscar
tendres perletes.
Dolç reçoit
que mai mor...
les amoretes.

De tos llavis foc i grana
la dolçor tastar voldria.
Un sol bes mon cor demana
un sol bes, sías galana
i'm faràs feliç ma aimia.

Com Pestrella vespertina
que brilla quant lo sol cau
tu ets per mí xamosa nina
quant de la tristor la espina
treu de mi la dolça pau.

I si a voltes d'anyorança
lluny de tu mon cor se'n sent
com aucell que al aire's llança
lleuger vola sens recança
cap a tu mon pensament.

Bezüqüet de Taeascó.

—I dius que eixa daga pertenesqué a ton avi?
—preguntà en Samuel flcsant sos ulls en l'objecte
nombrat.

—Si: d'ell fou—respongué en Miquel—i per
cert—continuà—que no he pogut aclarir mai si
ell l'heretà d'algún avant passat, lo que si se, es
que una llegenda ha fet que la guardéssim com un
preuat tresor. Veus eixa taca de sanc?

— Sí.
-Doncs, segons la llegenda es sanc del dimo¬

ni. En Samuel somrigué incredulament, i en Mi¬
quel donant-se compte de l'incredulitat de son a-
mic, exclamà mentres li oferia un cigarret i ell
en prenia un altre. No ets tu sol, el que somriu
amb aire incrèdul quan se li diu tal cosa, però
vaig a esplicartela i veuràs com es una llegenda
molt més verossimil que alguna de les moltes que
com a tais es tenen.

—T'escolto.
—Fa molts anys, que en un poble de la ribera

del Llobregat, s'hi allotjaren uns gitanos. Sos ti¬
pies trajos, son parlar, ses costums i la manera
que de viatjar tenien, despertaren la curiositat
deia gent del poble, que's congregà sense dife¬
rencia d'edats ni classes al lloc on aquells havien
instalat son campament. Al veurers voltats de ca¬
res encuriosides i comprenent que la curiositat es
un vici que rendeix tribut als que l'inspiren, els
gitanos començaren a dançar, en tant que ses dò
nes procuraven alleugerir les butxaques dels ba¬
docs. Quan finiren sa dança passaren sos casquets
entre el públic que dipositava en ells el que vo
lia o lo que bonament podia, quan al arrivai* un
dels dançaires, un home corpulent de mirada san¬
guínia i musculatura d'Hèrcul, al devant d'una
nena de rossos cabells i angelical rostre, tothom
ficsà en ells sos ulls admirant-se del contrast tan

gran qu'existia entre l'un i l'altre. El gitano, li

demanà una almoina. La nena posà mà a una but-
xaqueta del devantal i al veurer que no tenia un
cèntim, volent com tots donar-li quelcom, es tra¬
gué una creueta d'or que duia penjada al coll i
li allargà.

El gitano quedà un moment perplexe; sembla¬
va que no volgués resoldres a pendrer l'almoina
que tan ingènuament se li oferia i la mirava seu-
se apartar la vista d'ella, i la nena, al veurer
que no li acceptaven la creueta, anava a penjar
seia de nou el coll, quan el gitano fent un salt l'a¬
gafà i apretà a correr amb tota la velocitat de ses
cames.

Tots els espectadors quedaren estranyats
menys una gitana que s'havia mostrat impassible
durant la dita escena, sense perdrer de vista al gi¬
tano, al que encara mirava ficsament, ficsament
com si fos ella la que dominant son esperit el fes
fugir. Quan ja era lluny, s'arrivà fins a la nena i
acaronant sos rossats cabells, li digué.—Saps a
qui has donat la creu?—No, contestà mig rient la
nena.—Doncs al diable!—i al oïr tal paraula, tots
els curiosos rodeijaren a la nena tement que fos
veritat, i calmosament fent-se creus i murmurant
oracions, fuigiren d'aquell lloc sense gosar sis-
quera, mirar al gitanesc campament.

No s'en preocuparen més d'ells, i, fins—en a-

quella credulitat que inconscientment es reflexa
en l'ànima del poble i l'obliga a forjar-se fanta¬
sies per el més petit motiu—s'abstenien de recor-
dars'-ho els uns als altres, tement sentir-se arros¬

segats pel súbdit de Llucifer encarnat en la figu¬
ra d'un gitano, i aixins , en la calma del camp
que impregna els pobles de dolça melangia, pas¬
sà el jorn, passà la nit, fins que'ls primers raigs
d'or del sol naixent, es filtraren de nou entre 1'
arbreda i dauraren els rústics terradets de les
camperoles cases.

Empro el jorn avençaba i per els carrers no es
veia a ningú.

De prompte una porta s'obri: després un altre,
i un altre, fins a quedar totes obertes, però la
gent no es veia—a qu'es devia aital misteri? Sen¬
zillament, que l'imaginació dels camperols no ha
via pogut oblidar lo que per tots havien callat
ses boques, i durant la nit donà la coincidencia
de que tothom somnià el meteix. Que aquell gi¬
tano havia anat de matinada a casa de la nena.

Veient closa la porta havia escalat una finestra
i trencant un cristall, entrat en la casa dirigint-
se al dormitori d'aquella. La intenció d'ell, era—

segons el general, somni—robar-la i demanar un
fort rescat per ella, pi ô al procurar alçar-la del
llit sense que s'en donguès compte, caigué la
creueta sobre el rostre de la nena, deixondint-la.
Al veurer vora del llit al que ella havia fet al¬
moina de la creu, prengué inconscientment lo que
primer li vingué a mà, clavà amb la creueta un
fort cop al pit del gitano i aquest, com si un ferro
candent s'hagués clavat dintre son cor, llensà un
xiscle horrorós i caigué a terra tan llarc com era.

—I fou realitat tal somni?—interrompé en Sa¬
muel.

—A mig mati—continuà en Miquel—tot el po¬
ble estava devant de la casa en que vivia la pe¬
tita protagonista, quins pares estaven alarmadis-
sims per tenir a casa un home mort, i el qu'es
més estrany amb una daga clavada al cor, quin
pom tenia l'imatge de Deu crixificat.

—Aixis doncs la creueta...
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—S'havia convertit en una daga, que es aques¬
ta; com va esser trovada no se sap, prô com que
la ¡legenda existeix, la guardo com un tresor de
valor incalculable.

' —I els gitanos aquells.
—Van cercar los í no els van trovar. Havien

desaparegut com per art d'encantament.
— Tot pot esser...
I mentres en Miquel tornava a guardar la da¬

ga, en Samuel somreia incredulament, admirat
de la candidesa del seu amic que encare creia
en llegendes.

FEANCESC G.\RCÍA LÓPEZ.

HOMENATJE A GRANADOS
L'associació de Música de Camera rendi un tri¬

but al plorat mestre Granados, amb un concert
que tingué lloc en el «Palau» i al quin hi assisti
un públic escullit i nombrós que emplenava nos¬
tra primera sala de concerts. Jamai en vida ha¬
via lograt un auditori tan nutrit; ha sigut preci¬
sa la horrible tragèdia per a que'ns haguem re¬
cordat de consagrar-lo entre'ls definitius. Tard
han arrivai els homenatjes, ja quan ell no'ls pot
saboreijar. Ironies del desti.

La primera part era integrada pels \alsos poè
tics, dos Danzas i el famós Allegro de concert. La
segona dedicada per complert a les Tonadillas i
altres composicions anàlogues del malograt mes¬
tre l'interpretà la senyoreta Badia. Plau moltis-
sim sa veu ben timbrada, sa fàcil emissió i el co¬
lorit que sap donar a les cançons, repetint-ne
quelcunes d'elles i dient-ne dugués més fóra de
programa. L'acompanyà admirablement, com de
costúm, en el piano el jove Longàs.

Per últim la senyoreta Moner que reuneix ex¬
cellentes qualitats de pianista i qu'es resisteix a
tocar en públic s'associà al homenatje al seu mes¬
tre encarregant-se de Goiesques la gran obra pia¬
nística, (1." part de Los Mojos enamorados) logrant
un èxit per l'interpretació fidelissima i acabada
que sapigué donarlos-hi.

*■
* *

CONCERT BENÈFIC
El concert a benefici del Alberg de S. Antón

organitzat per distingides dames barcelonines,
amb el valiós concurs de la eminent diva Grazie-
la Pareto i amb la cooperació de l'orquestra Sin¬
fónica baix la direcció del mestre Lamotte, re¬
sultà un èxit artistic.

La Pareto fou la mateixa cantatriu d'art exqui¬
sit, l'artista sincera, la de sentiment. Sa hermosa
veu, sa afinació impecable i la sorprenent agili¬
tat de sa gorja entussiasmaren com sempre. Can¬
tà magistralment la gran aria de La llanta màgica
i el recitatiu i aria de Sussagna de Las Bodas de
Figaro, àe. Mozart, Cançó de Solveig de Grieg i altre

popular italiana de Sibella i per últim cantà el
rondó de Lucia de Domnizetti. Fou ovacionada i
obsequiada amb flors.

La Sinfónica interpretà molt bé una sinfonia
de Mozart quin temps de Minueíte digué amb tota
la gracia i coqueteria que requereixen les dolces
notes del músic de Salzburg. I després de Grieg,
Peer Gynt (1.° Suitei, El Mati, Mort d'Ase, Banca
d'Anitra i En el estatge del Rei de la Montanya admi¬
rables pàgines plenes de vida i emoció que la
Sinfónica brodà amb tots els detalls, bisant l'úl¬
tim temps en mig de xardorosos aplaudiments.

També tocà de manera sorprenent per prime¬
ra vegada en concert públic La gran Pasqua Rus¬
sa de Rimskikorsakotv, descriptiva i grandiosa
composició que ja'n parlàrem llargament quan
sa primera audició en el passat hivern.

★
* -¥

CÍRCOL ARTÍSTIC
Amb motiu de la clausura de l'exposició de

Primavera oferí el Gírcol Artístic a sos socis un
recital a càrreg del noteble pianista Alexandre
Ribó.

Fou en Ribó el pianista vigorós i brillant que
tantes voltes hem ponderat. Amb gran delicade¬
sa, suavitat i sentiment interpretà dugués belles
p-àgines de Rameau. Després Schirzo, Nocturn i Po¬
lonesa de Chopin, insuperable en la segona com¬
posició i [quelcom borrós en la famosa Polonesa
que tocà arbitràriament. De la seva cullita, un
Preludi que ja conexiem i una coneguda compo¬
sició de Debussy, el mestre .descriptiu francès,
de Granados tres Bancas espanyolas veient-se obli¬
gat de repetir la de «mi menor», i la segona Rap¬
sodia Húngara de Liszt, admirablement executa¬
da. Aimant de la música hispànica del gran Al-
béniz omplí la tercera part amb la Suite, Cants d'
Espanya, Preludi, Oriental, Sota las palmas, Córdoba,
i Seguidillas. I aquesta música, dolça, greu, que
canta amors, planys d'aimants, anyorances, ale¬
gries folles de festa, valgué al notable pianista
una xardorosa i entussiasta ovació.

Donà una serie de representacions en el Real
de Madrid el famós Ballet Russe en quin repertori
figuren partitures dels més celebrats compositors
clàssics i moderns. Segons tenim entés les dan¬
ces posades per dit cós coreogràfic son verament
artístiques i interessants confirmant la fama que
temps feia venia del extranger, darrerament de
París. Sentim moltíssim que les incalificables in¬
trigues del incalificable Volpini, actual empres-
sari del Liceu, ens hagin privat de fruir de tan
pur com nou art, puix intenció era del simpàtic
i Intel ligent ex-empressari senyor Mestres, pre¬
sentar amb tota pompa i propietat el renombrat
Ballet que hauria sigut excePlenment rebut i son
pas interessantísim un sorollós èxit.

DIXI.
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Per a el llibre «Proeses d'amor i paírioüsiiie»
El mes de Maig: cumplí un any que morí glo¬

riosament en els camps de batalla Tescriptor co-
rrectíssim i fervorós patriota En Pere Ferrés-
Costa.

Aquest català excelent, que com tots sabem,
després de lluitar espiritualment en una infinitat
de torneigs de gaies ciencies, guiat per sos amors
i aücions, i de obrir-se pas ardidament anant pel
mou cantant la seva bohemia i el seu romanti¬
cisme, allistant-se més tard sota'ls plecs de les
banderes de la França, morí gloriosament el dia
9 de Maig de 1915 quan la ofensiva dels Artois
devastava horriblement les fileres de voluntaris
catalans que en aquella memorable acció se por¬
taren com a braus i s'enlairaren com a herois.

Es ineludible deure i obligació de tots els ca¬
talans de cor, de tots els entusiastes patriotes que
hem seguit ferventment les actuacions i açanj'es
d'aquets catalans abnegats, remarcar sorollosa¬
ment les seves glories, popularitzar el seu nom
honrós i propagar als quatre vents les seves obres
generoses.

Per tant s'ha prés l'acord d'editar per suscrip-
ció un volum on s'hi continguen els principals
treballs poetics i les més notables cròniques que
va escriure en Ferrès-Còsta estant a les trinxeres
o siga'l breviari selectissim de la seva campanya
brillant.

Aquesta Comissió tindria una veritable joia
que compartíssiu amb nosaltres aquets entusias¬
mes i afeccions, i us dignéssiu ajudar-nos amb la
nostra empresa coratjosa.

Catalunya que tan pròdiga s'ha mostrat amb
els dolorits d'aquesta gran guerra, no pot deixar
de regoneixer que aquets germans nostres que
frisosos donaren la sang, han reproduit valent-
ment la tradició heroica de la nostra raça.

Per en Ferrés-Costa tingueu un etern amor,
un agraïment afectuós, una cooperació entus-
siasta.

La Comissió.—Pau Modolell i Sans, J. Vives i Bo¬
rrell, Josep Caslanyé, J. Solé i Plà, M. Gras Vila, F.
Pineda i Verdaguer.

Per a la entrega dels donatiu.s, dirigei-xis a la
Comissió 0 als domicilis de El Poble üatalà. Est,
núm. 19, Renaixement, Canuda, 14, pral., i Redac¬
ció de Festa, Rosselló, 248, 3.er, 2."

Per a tenir opció al volum, la quota mínima
es de 2 pesset-es.

AMOROSA.
Canteu, les tendres aucelles,
vostres cançons més hermoses,
obriu,- oh. divines roses
vostres gemades poncelles.

Amoroses aurenetes,
de llunyes terres veniu,
i al tornar a refê'l niu
canteu també cansonetes.

Llenseu, luxuriantes flors,
vostre fragancia més bona.
mentre el rosinyol entona
cançons alegres d'amor.

Canteu tots, perquè una nina
bò i mirant-me ruborosa,
tremolant i amb veu commosa,
m'ha dit, m'ha dit que m'estima.

josep ROIG i MAS.

De la faràndula teatral
COLISEUM POMPEIA:Za Badia de la mort, lle¬
genda en un acte d'Ambrosi Carrión.—TEATRE
CATAL.i. ROMEA: La luz de los ojos, comedia en

dos actes d'Aveli Artís.

En una de les sis sessions selectes organitza¬
des pel 'Foment del Teatre Català» s'estrenà la
producció del dramaturc Ambrosi Carrión La Ba¬
dia de la mort inspirada en una llegenda bretona.

En La Badia de la mort, badia tràgica—llunya¬
na de poblat—que s'anomena aixís perquè'ls nau¬
fragis hi sovintejen a causa d'una llum que s'en¬
cén tot sovint i que enganj'a en les nits de tem¬
pesta als marinos perduts, hi viu amb dos fills el
pirata que un dia rumbejava per la mar amb els
seus vaixells avui perduts.

Aquesta llum que s'encén en els moments de
perill pels que boguen per la mar, es la de una
atxa que encén el vell pirata per a 'enganyar
als que lluiten amb les ones i atrets per ella, van
a estrallar-se en les roques, on son robats misera¬
blement pel pirata.

Un jorn casualment passa per la badia un ho¬
me jove que va perdut i que Gavina la filla del
pirata orienta, ensenyant-li el camí que hade
seguir per arribar al poble.

Ell, galant, li parla com potser no ha fet nin¬
gú per lo que Gavina agraïda li entrega una
ereueta d'or que porta penjada al coll.

Es negra nit. La tempesta s'acosta. El germà
de Gavina—iàiot-A,— té fam. demana plorós, crida,
i Gavina per no sentir-lo, per pietat, eneent l'atxa
i imitant a son pare el pirata la enlaira, per a-
treurer a quelcuna barca que potser lluita amb
les inclemencies del mar. Aquesta no es fa espe¬
rar, seguidament se sent el soroll d'una embar¬
cació que's fa a iroços contra les roques. Gavina
hi corre per retornar amb lo robat, trobant-se
aquella ereueta que abans había donat al desco¬
negut i que tenia fortament agafada un tripu¬
lant, que no es altre que el que feia moments li
parlava amorosament.

Aquest es, contat per alt, l'argument deia nova
producció de l'Ambrosi Cai rión i que si en veri¬
tat els versos son sempre vibrans i dignes de la
inspiració de l'autor de Periande, cert també es,

que l'acció es precipitada, i quelcom confosa fent
que l'espectador no pugui fer-sen ben bé càrrec,
lo que resta interés a l'obra.

La interpretació a càrrec de la senyoreta Ni¬
colau que digué la Gavina magistralment. Molt
bé la nena Boronat. En Guitart en el Pirata tin¬

gué moments feliços. Els senyors Monfort i Gui¬
xer ajudarent al bon conjunt. L'autor fou cridat
a les taules.

L'escenograf J. Rocarol pintà una decoració
que li valgué sorollosos i llares aplaudiments.

★
•¥• -*

No té rés de nou en el teatre el càs de que una
noia en la edad de les ilusions, desprecii l'amor
d'un home jove amb carrera artística que li val
-nom i fortuna, per enamorar-se d'un oncle ja en¬
trat en anys que li fa de pare de des de que ha
quedat orfe. Durant el transcurs de la comedia¬
dos actes—veient l'amor romantic del cosí vers

la cosina, que resta agraïda, però que no pot es¬
coltar les paraules amoroses de l'enamorat i que
a correspondre-li amb el seu amor fora la satis¬
facció més gran que podria donar al oncle que
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■veuria amb satisfacció la felicitat dels seus ne-

vots.

L'únic mèrit que a nostre entendre, té la co¬
media del autor de La Sagrada Familia es la crea¬
ció de quelcun tipo, com el de Eduardo l'home de¬
generat, que està traçat de mà mestre, però que
no acaba d'encaixar en la nova producció de 1'
Aveli Artis.

La htz de los ojos es una comedieta més, ben
dialogada i que s'escolta amb gust però que no
arriba a interessar com d'altres del mateix autor.

La interpretació mancada d'ensatjos.
L'autor fou cridat al finalitzar l'obra.

TEATRE OLIMPO: Cojn Facer, drama en un acte
d'en Francesc Garcia.

En un poble de les afores de la capital de Mè¬
xic, Don Claudi—mexicà—hi té les seves hisendes,
les que guarda i cuida una familia catalana. En
plè dia han robat uns caballs de les caballerisses
Aquest furt ha portat el consegüent disgust entre
els masovers, que temen a Don Claudi per son
genit violent. Rosa animosa té paraules de consol
per son pare; lo fet, fet està i no té remei. Si ella
fins ho voldria que Don Claudi els tregués; aixis
se lliuraria d'una vegada de les seves persecu-
cións amoroses, i potser tornaria amb els seus a

la seva terra, a l'anyorada Catalunya. Sorprèn
aquesta conversa en Pep, criat que està al servei
Íntim i home de confiança de Don Claudi, que ve
a dur noves de l'amo que ja està enterat del furt.
Don Claudi no ha donat importancia al fet, total
rès, han robat dos caballs, doncs s'en compraran
dos més, lo que convé es vigilar, que'ls lladregots
no puguin repetir el robament, lo que intentarán
amb tota seguritat. Els invita que armats vetllin
a la nit per les afores. En Conrat i en Roc Albert
s'armen d'escopetes i surten. Rosa els acompanya¬
rà un troç. Al romandre sol, Pep fa una senyal i
entra Don Claudi. La trama ha estat ben urdida.
Don Claudi sorpendrà a Rosa tota sola i deixarà
satisfets els seu? instints de bestia segúr de que
ningú ha de interrompre la seva obra. Rosa retor¬
na, i es veu sorpresa per Don aquesta es¬
cena es la capdal de l'obra—que veient-se insul¬
tat per la dóna que desitja, s'abraona damunt
d'ella, per lograr a la força lo que se 11 nega. La
lluita es dura, lluita d'amor i d'odi, els crits d'amb¬
dós se confonen i arriven fins a Conrat que no s'ha¬
via allunyat encare; el pare corra en defensa de
la seva honra i aquí un altre lluita, però are d'ho¬
me a home; però Don Claudi es jove i en Conrat té
molts anys, ha de sortir inevitablement vençut
en Conrat, però Rosa que en mig del seu esglai no
ha perdut la serenitat, agafa una arma i dispara
un tret a Don Claudi que cau mortalment ferit.

Aquest es l'argument—que sense oferir cap
novitat—ha servit an en Fi'ancesc Garcia per a el
seu drama.

El novell autor de Com Facer es un entusiasta
de tot lo nostre, quin entussiasme deixa endevi¬
nar en el seu drama, amb l'escena de Rosa, i Joa¬
net, un brivall que tenen recuUit i que li ensenya
la nostra parla i les nostres cançons.

El tipo de Rosa està molt ben observat i al nos¬
tre entendrer es el millor de l'obra. Molt ben di¬
buixat el caràcter de Pep, el criat cínic venut a
son amo. Els demés quelcóm desdibuixats.

Com l'acer es un drama molt ben construit, puix
el moviment d'escenes no es mai forçat, lo que de¬
mostra en son autor coneixements teatrals.

Potser lo que resulta més deficient es el diàlec,
que a ratos es literari i a voltes vulgar, defecte
que no perjudica l'interés de l'obra.

De l'execució hem de mentar a la senyoreta
Duràn, la nena Gelabert i el senyor Ferrer, que
digueren la seva part d'una manera molt correc¬
ta. Els senyor Farrerons i Forga discrets i el se¬
nyor Fàbregas molt insegur.

L'autor fou cridat a les taules, veient-se obli¬
gat a dirigir la paraula al nombrós públic que
assistí a l'estrena.

MANELIC.

jVoveJ f
comentaríf ^

AVIS IMPOETANT
Advertim als col'laboradors expontani»

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

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

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

Per a commemorar l'cxit falaguer que han ob¬
tingut les sis sessions selectes organitzades pel
•Foment del Teatre Català en el «Col-lisseum Póm¬
pela», dita entitat ha acordat cePlebrar-ho amb
un sopar no menys selecte, que.tindrà lloc el dia 17
d'aquest mes, a les 9 del vespre, en el Restaurant
Rhin d'aquesta ciutat.

Nosaltres en sentim una satisfacció gran de
que haigin sortit victoriosos de la atrevida em¬

presa.
Els tickets poden recollir-se al mateix restau¬

rant o a l'estatje del «Foment», Boters, Ifi, primer.
El preu es de 7 pessetes.

Tornem-hi que no ha sigut m.—Aquest es el títol
de la contra-rèplica d'en Pere Aldavert a un Vie¬
jo catalanista. ^

Es tan substanciós lo que en el follet de refe¬
rencia hi aboca l'Aldavert que sentim de veres
que dongui per acabada la polèmica, puix ens
priva d'esser els darrers a desfer el rotllo, ja que
la manera de tractar la qüestió la porta tan en un
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agre dolç de bon paladeijar, que obra la gana en
comptes d'acabar-ia.

Lo que diguerem quan Allà va que trona; per a
treurer's les mosques de sobre l'Aldavert es un
trumfo.

S'ha posat a la venda la comedia
en dos actes, de F. Freixas i

M. Gras Vila

LA VICTORIA DE LIFERN
estrenada amb veritable èxit en
el Circol de Sans. Per esser una

obra de fàcil execució la recoma¬

nem a les companyies i afício-
nats, segurs de l'èxit.

Preu: UNA PESSETA
Llocs de venda: En la nostre

administració de Barcelona, Ros¬
selló, 248, 3.", 2.^; en la llibreria
Bona via i Duràn, Boqueria, 20 i
en la Administració de El Teatre
Català, Boters, 16, I."""
Als nostres suscriptors els fa¬

rem un 20 per 100 de descompte.

La revista Teatro Mundial publicarà en son pró
xim número la bonica sarsuela El guitarrico.

J. Vives i Borrell

S1LDËTES RUSTICANES
Narracions

LLIBRERIES;

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

F. Vallespinosa. Per amor de Deu, poetes joves; envieu
coses qne interesin i no'ns espliqueu sempre que esteu enamo¬
rats! Això no li diem a vostò sol sinó a molts que no més ens
parlen de nitietes brunes, de parauletes meloses, d'ullets enci¬
sadors i etc., tic.—¡Santiago Costa-i Roca. En cartera «L'a¬
mor absent».—Artur Torné. Acceptat.—Mariàn Amat.
Amic, escuseu nos. Ho trobem massa llarc.—Joan Noguera-
Solé, No'l podem complaurer.—Phebus. No n'hi ha prou amb
rimar, els versos han de tenir ritme i voslc sembla que no se'n
cuida i accentua en sisena o en setena i tan se li endonen els
endecasilebs com els decasilcbs. Per aquest motiu, han anat al
cove.—Josep Roca. La primera poesia, i una «Oda a la pa¬
tria», el felicitem, solsament que hem de dir H lo mateix o una
cosa semblant que al anterior. Versos de sis, de set i de vuit
barrejats han de sonar malament per força.—A. Badis Ga¬
briel. Vostè ens enviaià quelcom que tingui més espontanie-
tat, veritat?—Albert Piera. Mercès.—Salvador Sodas. Mer¬
cès aixis mateix.—Miquel Guinart. Molt bé de íorma, però
trobem que hi falta ànima.—Candor Salamé. En cartera.—
IBET. Lo que diem als senyors Phebus i Josep Roca es lo
que hauriem de dii-'i. No es tolerable fer rimar versos de déu
amb endecasilebs i octosilebs perquè Victiis ha de caurer for¬
çosament de maneia que ls fa resultar cacofonies. ¡Al·l Un altre
vegada facins la meicè de dír-nos com se diu. Pels lectors pot
guardar l'incógnit, pciò nosaltres hem de saber qui es.—Josep
Roig i Mas. «La Festa de la flt.r» es defectuosa. «L'ingrata»
es impecable de forma piò mancada d'imatges. Envii quclcuna
altre costx.—Francisca Aimera. Per lo que hem notat en la
seva poesia, hem cregfut que vostè pot fer ho molt millor. Fassi
la mercè d'tnviar-nos quelcom més —Francisco Moncuniíl.
No'l podem servir.—Queden lletres per a contestar.

PREUS DE SUSCRIPCIÓ

Molins de Rei

Províncies .

Extranger .

Ptes. 0'25 mes.

. 0'~5 trimestre.

» l'25 »

El dia 24 del present mes tindrà lloc en el Tea¬
tre Principal de Terrassa l'et-trena del drama de
l'Ignasi Iirlesias Els emigrants, que's representarà
seguidament a Sabadell on s'estrenarà la come¬
dia del mateix autor Rosaura.

¡Quina vergonya pels barcelonins!
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