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Hores meves, hores tristes

que'm í orteu l'anyorament
i crideu a les que venen
caminant pausadament.
Com més aspres, sou més lentes,
allargant el meu torment,
que perdura entre vosaltres,
i us fà igual cada moment.
Hores fosques del misteri
que envolcalla el meu sentit
i el descans que al còs no arriba
em fadiga l'esperit.
Hores fosques d'esperança
que feu avençar la nit,
i aneu prometent el dia
en estones de neguit.
Hores tristes, hores meves,
les que l'ànima recull
quan li ensenya la memoria
un esguard i un negre rull.
Hores tristes que amarguegen
i la sang com a un escull
feu sentí en el cor rebatre's
de gelosia curull.
¿Si m'heu portat la tristura
an ella i ell que'ls porteu?
Voldria que'ls hi arribéssiu
amb l'amor plàcit i lleu,
que après s'encén i demang,
i tot goig li sembla breu,
i que'n el pler rebejant-se,
aquest cor que ha sigut meu
als braços de qui el và pendre
anés a pendre-l'hi Deu!

ENRIC CÜBAS.

EDICIÓ DE BARCELONA



FESTA

CARNAVALESCA
El gran Collsseu estava esplèndit de llum; en¬

cegava. D'infinitat d'autos i cotxes en devallaba
tota l'elegancia de la joventut alegre de la ciutat.

Gran ball de màscares; Carnaval!! orgia de¬
senfrenada; trajes de seda vistosos i llampants, de
totes èpoques i gustos; capells amb plomes ondu¬
lants; .joies i colors; cansons i rialles; embruixats
esguards de damisel·les, acompanyats de les no¬
tes cantarines del seu riurer, que eixia de llurs
goles, blanques i sedoses.,. Música estridenta i
fum de tabac; el drinc d'or de les copes al creuar-
se; l'ambient pesarós plè de erits...

Era una visió de paradis artificial!
Entrava en aquells moments l'Ernest, jove dis¬

tingit, elegant sportmanl i calavera empedernit,
de companya amb una Colombina encisadora,
que en comptes d'ulls hi portava foc, que espurne¬
java darrera la careta de seda negre i per llavis
una ferida fresca, roja, palpitant...

Colombina ideal, tota ella gracilitat, i rossa
com un fil d'or, reia continuament com si anés
aparellada amb l'alegria o com si aquesta visqués
en son esperit.

—Però, digues—interrogà somrienta a l'Ernest
—¿perquè has fet un pas enrera quan has vist
an aquell pobre al portal? Fins t'has tornat groc!

—No es rès, dóna... cosa sense importancia.
■Ves que't preocupa! Are es hora de divertir-nos!

—Si, més quelcuna cosa hi ha, que tu m'en¬
ganyes i no m'ho vols contar. Perquè no com¬
prenc que després té tornessis tan generós donant-
li diners... molts diners! Digam'-ho Ernest, que
t'ha succeit amb aquell vell pobre?—suplicà la
Colombina inondant-lo amb la claror polenta
dels seus ulls magnètics al ensemps que l'enrot¬
llava amb sos braços fionjos i blanquísslms.

—Mimosa, més que mimosa! ets irresistible, ja
t'ho contaré... Bebem xampany que tinc de fer-te
una narració un xic llargueta... Es sentimental,
sabs?

Brindant alçaren llurs copes, on hi reverbera¬
va la llum vermellosa del saló. La música deixa¬
va oir les notes de cadença armónica, d'un tango
melodlós.■ Abaix en els pales estaven curulls de
disfreces que cridaven, es besaven, reien, escan¬
dalitzant a la poca gent veritablement moral que
per curiositat hagués entrat en aquella nit—de
desori i perversió—dins del Collsseu. Lluites em-
penyades, de banda a banda, anaven teixint una
catifa de colors i un dosser de serpentines. I a
sota la pluja de papers i flors dançaven les pare¬
lles, amb la faç suada i somrienta pèl foll de-
sig...

Momo! Carnaval! Alegria!

— Lo que has vist i que tan t'ha extranyat—
comensà l'Ernest—no es sinó un petit recort de
ma vida que ha vingut en aquests moments de
disbauxa a portar-me al cor un bri de pena...

Un dia de bogeria (deu fer dos anys) i carnes¬
toltes també com avui, entrava dins d'aquest tea¬
tre de companyia amb uns amics propicis pel es¬
barjo i amigues piódigues en caricies. Al entrar-
hi es va presentar un home vestit pobrement. De¬
manava, per l'amor de Deu, una almoina per po-
guer cercar un redós en aquella nit de Febrer,
freda i quieta...

Més a nosaltres l'alegria ens feia oblidar de
tot; aixelabrats no pensàvem en pobres ni amb
almoines i com un torbelli de bogeria entràrem
al Collsseu, sense fer cas dels planys d'aquell bon
vellet que amb sa mà tenebrosa i extesa implora¬
va la caritat dels homes.

—M'interessa la narració — digué ella, men-
tres un núvol de serena tristor semblava passar

pels ulls de l'Ernest.
—Després—continuà—passàrem la nit en orgia

folla entre músiques, flors i balls i expansions
amatories, i quan l'auba tenyia de clarors rosa¬
des els carrers humits de la ciutat sortirem aixa¬
fats, aburrits d'aital bullici, amb el rostre groc i
amb un xic massa de xampany al cap.
Al endemà, passat ja el mareig, agafo el diari

tot desdejunant-me i a «l'última hora» veigi que
parlava que prop del Collsseu s'havia trobat mort
de fret i fam a un pobre vell. No portava més no¬
ticies, era una nota tristament lacónica.
Figurat quina punxada al cor; era, de segur,

aquell pobret que nosaltres no haviem tan sols ni
escoltat. ¡Tants diners que vàrem llençar aquella
nit, i el vell no pogué tenir un mal aixopluc!...

Comprens are. Colombina, l'espant que he tin¬
gut suara. Tot seguit m'ha vingut el recort trist i
pun3^ent de l'altre vellet que mori encongit de
fret en aquella nit gelada i per aixó l'he socorre¬
gut, per a que no tingués la mateixa fi...

Massa que'm costà treure'm el remordiment de
sobre; va durar un quant temps que un core em
rossegava l'ànima...—

Callà l'Ernest. Els ulls de l'hermosa eren hu-
mitejats; ja no s'oi més sa rialla d'argent i quedà
guaitant-se fitament al aimant.

La música deixava sentir ses notes fortes, em-
brutides d'un pas-doble d'orgia.

Les parelles amb deixament lasciu seguien
dançant baix la pluja olorosa de flors...

DANIEL F. CARRERAS.

PLANY
de Les germanes de la dama malalta.

{Testa d'or. Idili dramàtic d'Aminos Carrión.)
Calleu romeus. Calleu també donzelles.
Porteu els llirs que en el jardi flairejen,
aqueixos llirs que avui tan sols serveixen
per a cubrir ses ja closes parpelles.

¡Ah Testa d'or! passares com l'aubada
radiant de llum i repartint amor
fent extremir d'una donzella, el cor,
que jamai per ningú's senti besada.

¿Perque tos peus petjaren eixa estança
quins moradors donàren-te repòs?
¿perquè—digues—perque lo teu bell cos
portà la mort, semblant tot esperança?

Canteu romeus, canteu també donzelles
un cant planyivol que creuant l'espai
fins a ell arrivi; que no acabi mai...
fins que tanqui com ella ses parpelles.

FEAXCESC G.-\RCÍ.\ LÓPEZ.
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FESTA

El sant del oncle

—¿Que tal tía?...
— ¿1 ara?... ¿D'on sortiu a n'aquestes horas?...
—Es aqno'='t, que no s'ha llevat Pns are.

—jAIsa, noi! si que avui l'has feta llarga.
—No se si ho sabeu que he treballat flns a les

cinc de la matinada.
—Si es aixís, ha fet bé d'aprofitar-ho.
- ¿Sabeu, tia, que heu arreglat molt bé la bo¬

tiga?... Sembla una taberna de senyors.
—Noia, això es cosa dels mossos que han vol¬

gut guarniria un xic. Jo la veritat, no ho volia,
perquè tot son gastos, compromisos i avui ja sa-
toeu que les coses no van com una voldria.

—Això si, sempre feu la desmenjada.
—¡Ai pobre de mi!
—iQui pogués plorar amb els vostres ulls!
—Mira. esca del pecat.
—¿I l'oncle, on es que no'l veig per aqui?
—Es allí baix que treu moscatel! per aquella

colla.
—1 bé digueu, ¿com ha probat el sant?
-Havent-hi salut, sempre proba. Mireu, are es

aquí l'Antòn.
—Per molts anys, oncle.
—¡Batua l'olla!... Ja us havia fet dir una missa

d'aquelles que s'hi cremen cerilles.
—¡Redeu!... ¡Ai pare perdónenme! si que'ns

voldriau matar aviat.
—Com que no heu vingut a dinar.
—Prou greu ens sap.
—Cregueu que us heu deixat lo millor de la

festa, o sinó que ho digui la vostra tia.
—Deixeu-lo dir, ja sabeu que ell sempre estò

de broma. •

—¡Ai tafoll! encare'm fareu, renegar. Doncs
perquè ho sapigueu hi hem entrat de sopa amb
mandonguilles. Mes fillets de Deu, ¡quina sopa!...
Cada volta que un ficava la cullera en el plat n'a¬
gafava tres de colla, vull dir que hi havia vian¬
da de sobres. Després la carn d'olla corresponent,
més com a diada de Sant, n'era augmentada i co-
rretgida amb tots els adelantos de l'abundancia.
Tot seguit ha vingut el plat favorito de casa, ¡re¬
lleno de peres! que la veritat sigui dita, per fer-lo
la dóna s'hi pinta sola.

—¡'V^aija! ja volia dir jo que no'm tirés aigua
al nas.

—Mireu si era bò, que he repetit tres vegades.
—Amb això si que diu veritat.
—Després d'un bon trago, per tirar-ho tot avall,

hem menjat tres colominets rostits, més tendrets
que una noia de quinze any.s.

—Alsa oncle, com vos hi devièu recreiar.
—No n'ha quedat ni pels gossos i per últihi un

tortell de pasta esponjosa, d'aquells que quan se
posa en remull, es veu d'una tirada tot el vi de
dins el got.

—Mireu que'ns feu venir salivera.
—I are tindrem ballaruga fins a les tres de la

matinada.
—Ja hem vist un piano a fòra.
—Doncs digueu-li que entri, vull que's balli

dins de casa.

—A veurer si ens trencarà els cairons de la bo¬
tiga.

—¡Batua amb les dònes! no saben fer més que
Tondinar.

—¡Que li agrada a l'oncle això!
—Després hi caurà malalt i els mals de cap se¬

rán per mi.
—¿No veieu que ell hi disfruta?
—Tu Cisco, agafa l'escala de peu i adressa

aquella espelma del salamó, que degota i pot ta¬
car, i tu noi comensa a tocar-ne una, per a veurer
si s'espavilen les noies d'aquest barri.

—Ara enganxo la maneta.
—¿Que fan aquelles mosses allí fòra?... Au, di-

gals-hi que entrin que aqui hi ha bancs i podrán
seurer.

—Senyor Antón, aquell xicot diu si vol que to¬
qui sinfonía. '

—¿I are?... ¿Que se ha pensat que'ns hem tor¬
nat bcrijos?

— ¿'Voleu que li digui que toqui un vals?...
—I d'aquells recargolats, que fassin remourer

el còs.

—¡Que sou gat!
—¿Que dius tu, bona pessa?
—¡Ai, filla, quin vals tan airós que toquen, les

cames me balleu soles!
—Alsa noies, que es repicat.
—¡'Vòltala, que va de bastos!
—L'oncle també veig que'l balla.
—Deu fassi que no tregui'l relleno abans d'anar-

sen al llit.
-Deixeu-lo fèr, mai més ballarà tan jove com

ara.

—¡¡Foc!!... El salam.i es crema.
—¡¡Reina Santíssima!!... que allí aprop hi ha el

dipòsit del petroli.
—¡¡Cuiteu, nòisü... ¡porteu l'escala!. .

—¡¡No dormiu!!... ¡Brillo!...
— ¡'Vinga aigua!...
-¡Arranco-ho tot!... ¡Ja està!...
—¡Jesús, quina trencadisa!
—Ha sigut en Miquelet que ha fee caurer els

porrons de petricó.
—¿I are?... ¿que té l'oncle?...
—Se deu haver espantat. Porteu-li un xic de

vi ranci. . ,

—Si està més blanc que uns calsotets nets de
bogada.

— A veurer, apàrtin-se un xic, potser aixís, to¬
cant-li l'aire.

—Creguim, senyora^Pepa, fassi ficar-lo al llit.
—Si, lo millor es quietut, si pot dormir, demà

serà tot un altre.
—Això no es rès, senyor Antón. Procuri des¬

cansar i demà es trobarà bé.
—Ens alegrariem que no fos rès.
—Que passin bona nit.
—Gracies. ¿Veus com els vells no poden fer el

ximple?
—¡No'm renyis, Pepa!
—No; però't juro que mentres jo visqui no's

farà més ball a casa. Qui's vulgui divertir... que
jugui amb la seva cúa.



A UNA DONZELLA
So com I'aucell del bosc que cerca la bellesa
volant ignotament en mig la réalésa
d'eix mon que li ofrena ses fruites odorants
i dolces presentalles a canvi dels seus cants.
1 tot lo que m'envolta fa neixe una guspira
dintre el meu cor sedent que canta i que s'inspira
trobant entre celisties i núvols de claror
la sensació que em manca d'excelsa serenor.
Per ço jo almo aqueix cel tan pur com ta mirada;
per ço em te extasiat la gota de rosada,
els aucellets que canten, les flors dels tarongers,
les ombres de misteri que evoquen el's xiprers,
els papallóns daurats, les veus de les montanyes,
els arbres i els estanys, les rústiques cabanyes
i tota la natura curulla d'un encís
que als meus ulls es presenta com altre paradís.
Mes are sols ets tú qui el meu cantar colora,
tú ets la Polimnia, si, la musa creadora
d'aquella poesia de ritme immaculat
quins versos van pels aires curulls de majestat.
Ets tú que em dons alè per fer l'estrofa pura,
ets túf que al meu devant com mística escultura
restes extasiada, sorgint de ta blancor
els llavis com roselles tant sols fets per l'amor,
l aixís quan tots solets estàvem en la platja
i el mar sota els teus peus et feia vassallatje
dient-te les onades amb son cantar pregón
que n'ets de la bellesa l'emperatriu del mon,
sublim ha estat en mi la sensació primera
d'aqueix jorn tan ditxós en que la primavera
de joventut mostraba com somni perennal
dos ànimes que es junten formant un ideal.
Després, quan em pujat del Montjuich la falda
donant-te jo les mans, en aquella hora calda
que la vida s'ens mostra joiosa i resplendent
i que el mar llatí sembla cobert de glops d'argent,
t'he vist al meu costat com fada lluminosa
goitant, el blau del cel i n'erats tant hermosa
que a tes plantes, donzella, he sospirat rendit
i en tes mans nacaradas un bes ha reflorit...
Ja som lluny de la mar i lluny de la montanya,
ja som en el jardí, oh ma gentil companya,
voltats de flors -que esguarden ton rostre quietament
perquè sols contemplarte es son delectament.
I es que tú per les flors ets com la llum del dia,
tú els dones el color, el baume, l'alegria,
puix quan una poncella en tos llavis has posat
s'ha obert exuberants d'olor i majestat.
1 si aixís a les flors omplenes de gaubança,
¡com no estaré content, si visc amb l'esperança
de que un jorn seràs meva jurant-me etern anjor
devant l'altar dolcíssim de nostre Creador!
Per ço he volgut cantar la teua formosura
regina del meu cor, hermosa criatura,
ja que tú ets la Polimnia, l'estrella rutilant
que guia vers els aires les notes del meu cant;
perquè un jorn a venir seràs la meva esposa,
perquè jo. t'aimo a tú molt més que a tota cosa,
jjerqué el teu front es llum que guia el meu esperit
vers les regions ignotes d'un somni indefinit.

MIQUEL SAPERAS AUVÍ.

(i) Premiada amb el primér accèssit a la Flor Natural en
els Jocs Florals de Reus.

FESTA

Ensenyansa aristocràtica
—Tens la frescura de donar-me una carbassa

com una catedral.
—No t'ho prenguis d'eixa manera; se tracta de

lo que dieu vosaltres incompatibilitat de caràc¬
ters; i a més com que aquetes renyines (si tu vols)
tan sols te molesten per lo que dirà la gent, ja
trovarás en ton privilegiat cervell un motiu que
't fassi quedar en bon lloc i a mi...

—Butno deixem corre lo dels comentaris de les
nostres relacions i fesme el favor d'explicar sen¬
se cap mena de paliatius, els grans defectes que
tinc jo perquè t'hagin fet adoptar aquesta reso¬
lució.

—I tu'm repetiràs lo de sempre: que soc u;i
cursi indigne de tractar amb persones civilit¬
zades.

—Lograrás a la fi fer-me posar nerviosa: t'ho
demano per lo que més estimis, t'ho prego, par-
lam com en cl temps de la nostra infantesa.

—Ja que tant ho desitjes, amb poques parau¬
les deixaré satisfeta la teva curiositat. El dia que
vaig arribar a casa teva amb el títol d'enginyer
el meu oncle va dir-me:—«Ja ets un home, ja tens
un medi per a guanyarte la vida; estic content
de tu i l'únic que entela la meva alegria es el
pensar que els teus pobres pares no hagin pogut
arribar a veuret amb la carrera acabada, tinc
una filla, que per a mi ho es tot, vesten a fer dos
anys de pràctica a l'extranger i a la tornada, si
cap dels dos hi poseu reparos, la meva felicif^t
serà poguer tenir-te per fill ja que tan temps t'he
fet de pare.»

Jo no 11 vaig contestar, sols recordo que una
llàgrima de joia i agraïment va rodolar per les
meves galtes i mos llavis besaren aquella vene¬
rable mà que intentava convertir en realitat lo
que jo no m'havia atrevit a fer-ne una ilusiò.

Prop d'un mes^ deu fer que vaig arribar de Hi-
delberg; aquella nena que havia deixat jugànt
amb nines la trovaba "convertida en una senyo¬
reta distingidissima que constituía un element
indispensable en els salons de l'alta societat; feia
poc temps que havia sortit del col·legi i ja tenia
una cort d'adoradors, montava a caball a la per¬
fecció, ballava admirablement, el Imgo, l'one-steep
i el fux-trot danses que al extranger son exclusi¬
ves dels cafès cantants i restaurants de nit; es
pintava com una vulgar cocot i fiirteijava amb
vells i joves com si tingués necessitat d'anar a la
cassa d'un mafit' milionari; vestia trajos curts i
transparents, d'escot bastant pronunciat i quan
se sentava tenia de posar una cama sobre l'altre
per a mostrar que portava mitjes de seda finis-
sima...

— ¡Perdonem que no sabia el que feia!
—No tinc cap dret en tu per a tenir de perdo¬

nar-te. Torno a treballar lluny de la meva pa¬
tria, 'sense un amic, sense un amor, sense una
ilusió...

Mentres la remor del auto s'anava esfumant
palautinament ella mossegava el fi mocador de
seda, maleint aquelles mestres tant distingides,
tant pulcres que li havien ensenyat de tot, menys
de fer-se agradable al seu cosí, tant guapo tant
bo...

VICTOR D'AMOC.

•!S



FESTA

En Pepet Borratxo
Lo que es el dir de la gent! Tothom li deia en

Pepet borratxo, i mai ningú de la població li ha¬
via vist. Feia vint anys que era a la mateixa
Ciutat i en feia, també, vint menys dies, que un
conegut seu, vingut del poble on era fill en Pe¬
pet, l'havia trobat en l'hostal on posava i en plé
menjador, a l'hora de més concorrencia i amb
veu alta que tothom va sentir, va saludar-lo: I,
doncs, Pepet borratxo, des de quan vius an aquí?

Aquesta senzilla salutació, feta amb la natu
ralitat del qui troba un compatrici, bastà per
arrelar-se 1 propagar amb rapidesa arreu de la
Ciutat el motiu que es la pesadesadesa del nostre
home.

En Pepet borratxo, qui en sa joventut s'havia
acoblat amb mals companj's, havia caigut, «om
ells, en la debilitat d'extralirnitar-se en beure.
Prompte els efectes del alcohol blasmaren el seu
còs 1 vagabundejant perdé son ofici i decaigué sa
salut. Però va trobar una mà amiga que logrà
salvar-lo i el retornà al sí de sa familia. Recobrà
bon xic la salut i feu promesa, i la complí, de no
emborratxar-se més, però no's pogué deixondir
de l'estat vagabont a que s'havia acostumat i no
era capàs per a dur un mós de pà a casa seva per
aixugar la miseria que forsosament havia d'ha-
ver-hi on menjaven tres fills petits i el matrimoni
amb el sou escàs que treballant molt hi aportava
la dóna, la bona dóna qui estimava bojament a
aquell home qui era sa desgracia. Era el'pare
dels seus fills, era el que s'havia unit amb ella
després d'aquell feliç prometatge i per çò aquella
dóna suportava lo que era un vici, com si hagués
estat una desgracia.

Era l'amor, tan sols una forta estimació lo que
sostenia, gairebé en lo impossible, aquella llar.
L'home, en Pepet borratxo, volia entrenyable-
ment als seus fills fruit d'un amor que posseia i
per çò, quantes vegades s'havia proposat sortir
de la situació denigrant en que estava!, però ve¬
nia l'hora d'executar-ho i es sentia novament do¬
minat per son esperit cansat abans de l'obra. La
seva dóna, perquè estimava tant, perquè ansiosa
estava de gaudir una pau i tranquilitat que mai
havia pogut, per xò treballava, treballava... fins
que vingué lo inevitable, vingué un dia que clo¬
gué, per sempre més, sos ulls de dóna màrtir sens
haver pogut arribar a assolir lo que no estava re¬
servat per ella.

Sis anys tenia allavors la noia més gran, cinc
la segona i quatre anys anava a fer el bordegàs,
el més petit i més gras de la colla, rialler sempre
com si pretengués amb l'excusa de la rialla mos¬
trar una dent que li faltava fent-li fer més atrac¬
tiva sa cara espavilada.

Morta la seva dóna, ben promte la fam hauria
ofegat la rialla ingènua del xicot, que esclatava
entre els plors de ses germanes, a no haver sigut
la pietat dels veïns que aculliren amorosament
aquells tres infantons.

La ganduleria s'havia ben apoderat d'en Pe¬
pet borratxo, i no li deixava fer rés més,que aju¬
dar un xic, i encare de tant en tant a un taber-
ner per a que en canvi li des un plat de sopes.

Sempre brut i amb el cap baix, però amb els

ulls mirant endevant anava pels carrers clavant
la mirada al qui passava; ho feia sens aixecar el
cap perxò, semblava que ho fés pel remordiment
de la creu que duia a sobre. Ko més aixecava el
braç de tant en tant per amenaçar amb el bastó
a la canalla que l'envullava cridant-li: Pepet bo¬
rratxo, Pepet borratxo!...

Deixava sentir una mala expressió-que es
per lo que l'inquietava la .quitxalla—i seguia ca¬
rrer enllà mortificat de sentir-se dir sempre bo¬
rratxo, ell que feia tant temps que ja no bebía.
Avorrit de tothom, cansat de sentir sempre'l

mateix anatema pensà en desapareixen del seu
poble i procurant no ser vist, se'n anà carretera
enllà, camí de Ciutat on ningú'l coneixeria i mai
més ningú li diria borratxo...

★
* *

No podia pas pensar-se, en Pepet borratxo, al
arribar, després de tan caminar, a la Capital on
110 hi coneixia ningú, on tan forasté s'hi trobava
i tantes hores distava del seu poble nadiu, que al
cap de pocs dics trobaria el primer conegut i que
aquest, sens dar-se'n compte tornaria a ferir ses
orelles amb el mortificant motiu que aviat va es-

campar-se per la Capital.
Des d'aquell dia, en Pepet, ja va ser el ma¬

teix a Ciutat com era al seu poble. Amb el seu ti¬
po alt, cepat, brut com anava, corvat i amb la
vista sempre mirant endevant però sens aixecar
el cap, qualsevol s'ho podia ben creure que era
un borratxo.

No més se'l veia per la petita Capital a les ho¬
res d'arribada dels trens. Tots els viatjans ja'l
coneixien. Ell estava enterat de totes les cases de

comerç on eren i fins vos en donava informes!
Parlava sempre baix i com que ademés tartamu-
dejava^un xic, feina tenien per saber que deia
aquella veu ronca. Però ell sempre enraonava;
quan no sabia que dir-vos d'actualitat vos espli-
cava de la guerra carlista, però mai vos deia res
de la seva vida; si algú li en preguntava ell hà¬
bilment desatenent-se defugia la contesta i al
preguntar-li com se deia, amb vivesa vos contes¬
tava: Jep, me dic! i quedava mirant-vos com si
us volgués interrogar per si sabíeu el nom que
injustament li deia.

Les altres hores del dia sempre'l trobaven per
les afores, unes vegades venint de Santa Euge¬
nia, altres camí del Congost però sempre sol i ai-
xis com qiian era a Ciutat sempre enraonava, a
fora mai vos deia rès.
L'últim dia que'l vaig veure segurament va

ser el més trist de la seva vida.

Aquella tarde havia arribat la seva filla gran
a la que feia vint anys, des que se'n anà del po¬
ble que no havia vista. Ell que no s'havia preo¬
cupat més de la sort dels seus fills havia rebut
una gran sorpresa i va tenir al ensemps una gran
alegria al saber de llavis de la seva filla, que ja
era avi. Aquell vespre, oblidant el seu present,
tan sols se sentia pare i marxava satisfet al cos¬
tat de la seva noia gran com si s'hagués redimit
d'aquell dir de la gent que Deu nos en guard se'n
enterés ella!

Varen [entrar a càn Foradat—un bodegó on
servien menjars—i es sentaren al voltant d'una
taula disposats a sopar. Mentres tots els que erem
allà'ns miràvem l'un al altre volent descifrar a

que venia el cambi d'expressió del rostre d'en
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Pepet i qui era aquella dóna que anava amb ell.,
la mestressa del bodegó se li apropà encuricsida.
Quan el mateix Pepet, amb el cap alt i amb cara
de satisfacció anava a dir ço que li passava, la
mestresa prenent-li la paraula no tingué espera
i va insinuar-li: i dones, Pepet borratxo?... i a-
quell home que una vegada alçava el cap per dir
una joia que fondament sentia, el colgà entre sos
braços per. arrencar en un plor amarguíssim...

ENKic NADAL i BLANCH.

MEMBRANÇA
de la mort del amic poeta 7ÏAgustí Baranera

Que son tants plors avui trista aucellada,
inquiets tallant-ne l'aire?

Un trobador s'es mor, deia angoxada,
dilecte amic cantaire.

Un plany del cor a nit me despertava,
posant-me, amic, en ver desvetllament;
prou m'ho dictà lo que plorant signava
a mig matí'l cloquer tant tristament.

Havies mort, ben ela a tothom ho deia;
al cloure's els estels al vèure'l jorn
entre cèlics cantors ton esprit reia,
alçant el vol en vers l'etern sejorn.

Mes ai, quin desconor ta llar sagrada!
dels teus parents que n'era'l dol de gran!
d'ací d'allà en ta cambra perfumada
capacotats vagaven plorejant.

Com rossinyol que ha mort en niu de molça,
t'estaves entre flors ben odorants; -

els trobdaors com tu de parla dolça,
a dar-te un plor venien xics i grans.

Cap baix i ala-penjats ells tots marxaren,
mostrant els cors curulls d'acorament,
com vóliors d'aucells que l'au deixaren
al ser mort en son niu, furtivament.

Mes ai! cem ells ses lires prou glosaren
lo que estampa en sos cors l'arrobament.
Quins càntics més tristivols hi rajaren,
boi embaumats de gran anyorament.

Que son tants plors avui, trista aucellada,
inquieta tallant-ne l'aire?

Un trobador s'es mort, deia angoxada,
dilecte amic cantaire.

Mossèn PEEE VERDAGUER.

Després de dinar, en Gabriel va sortir a la bal¬
conada del hostal, La placeta estava tota amara¬
da de sol i la fullareda dels arbriçóns menuts,,
ressortia dé la tonalitat grogosa de la terra, em-
polçada d'aqueixa ñna polç d'estiu, blana i repo¬
sada. Un fil d'aigua rajava contínuament de la
font, produint una argentina remor. Tot estava
molt quiet.,El cel era meravellosament blau i el
sol d'estiu refulgia per tot i donava una gaia apa¬
riencia de jovenesa als revellits casals de la pla¬
ceta.

En Gabriel s'hi trobava bé en aquella contem¬
plació i li era ben grata aquella quietut. Del cam¬
panar de l'esglesia van caure tres tocs, l'eco dels
quals s'espandí per tot el poble, ensenyat per la
plàcida migdiada. Les tres campanades, van de¬
cidir an en Gabriel. Un moment després, sortia a
la placeta i pujant pel carrer Gran, també desert
i quietós, va sortir a les afores, on morava la se¬
va blonda promesa, la seva Maria tan amada...
Sens adonar-se'n, mig en alta veu, va dir aquell
nom tan bell... «Maria... Maria...» i una alenada
frescal de l'aire de la serra va esflorar-li la cara
en una suau carieia.

Allà, al cap de vall de fot, ja veia la caseta;
amb cinc minuts hi seria i ara, reconfortat per a-
quella dolça guia, el seu camí se li tornava més
plaent i aquella pujada, ja no tant fadigosa. Quan
hi va ser devant, la seva Maria l'esperava de col-
ses al balcó. Els seus cabells daurats refulgien a
claror del sol i un dolç somriure amorós li brilla¬
va en els ulls i li eontreia els llavions de rosa.

En Gabriel la va cridar: «Maria!...» i, ansd'entrar
a dins, va tombar-se i va omplir-se els ulls de la
llum d'aquella prada tan ampla i tan extensa,
tota rutilant sota els ardents raigs del sol... Des¬
prés, va entrar a la casa.

«—¡Què hermosa seràs demà, Maria meva, tan
blanca!»—li deia en Gabriel a sa promesa estre-
nyent-li amorosament les mans, S'havien asse¬

gut, com sempre que ell pujava, prop d'aquella
flnestra de la saleta, tots dos ben sols, deixant
que la mare i les germanes d'ella—la futura fa¬
milia d'en Gabriel—ho deixessin tot llest pel dia
de demà. A l'endemà es casaven. A l'endemà se¬

rien l'un per l'altra i al pensar en que ja era tan
aprop aquell jorn tan desitjat, en Gabriel sentia
una mena d'opressió molt dolça a la gola que T
impedia parlar i la Maria, una cremor a les gal¬
tes i una pressa dèsaeostumada en el respir, que
tota la feien extremir. En Gabriel, després; par¬
lava de lo que farien a ciutat... Oh! el bell poblet
de sa estimada!... Ja no'l veurien mai més. S'en¬
duria a la seva esposa molt lluny, allà la gran
ciutat on, tan dolçament, tan plàcidament ha¬
vien transcorregut els bells primers anys del llur
amor d'infants... Allí naixerien els seus fills... Oh!
els seus fills!... Al parlar d'això, en Gabriel s'atu¬
rava i sentia com, dintre de les seves, les mans

de sa promesa s'extremíen friçoses... Després la
va mirar i ella, va baixar els ulls tota enrogida.
En Gabriel li va preguntar ..—«¿Que no t'agrada¬
rà tenir fillets, Maria?...»—I ella, molt baix bai-
xet, va respòndre-li...—«Si...»
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A fóra, el sol anava a posta, i ara, tota aque¬
lla plana tan verda, tan suau i tan extensa, se te¬
nyia d'un blau molt ciar, poquet a poc... Les mon-

tanyes del lluny, ja no eren blaves. El cel, tam¬
bé. Al lluny, un mas tot blanc, ara semblava
igualment blavós. Era un dolç cap al tard d'es¬
tiu... En Gabriel se sentia posseït d'un inefable
benestar i mirava a la seva Maria molt fixament,
i li admirava els seus ullaços clars, els seus ca¬
bells daurats i la seva carona blanc-rosada. Una

dolça quietut regnava en tot: confosament, arri¬
baren d'abaix al menjador, les veus de la mare
i les germanes de la promesa, la futura familia
d'en Gabriel... I ell, encantat, la mirava, la mi¬
rava... Ella li preguntà baixet amb molta dolce
sa...—«¿Què mires?...»—i là seva veu clara tenia
al preguntar-li, una dolça cadencia d'enamora¬
da... En Gabriel, enlloc de contestar, la va atreu-
rer cap an ell i la va voler besar... Ella se'l va
mirar... s'el va mirar. I després, posant-li la ma¬
neta a la boca, va dir-li tremolosa...—«Avui, no
encare... Demà.»—En Gabriel li va besar les mans
i ella .les hi va estrenyér, dolçament... Després,
sos ulls varen fixar-se al mateix temps, en el pri¬
mer estel que havia sorgit, clar i rutilant, de la
blavor ja més profonda del cel. I a tots dos, els

va semblar, que mai aquell estel, havia brillat
tant com en aquella nit...

Pausadament, en Gabriel va entornar-se'n a

l'Hostal. Aquella seria la derrera nit que passa¬
ria sol; a l'endemà, tindria un dolç començ la se¬
va vida nova. Caminant, caminant, en Gabriel
sentia encare els lladrucs joganers del gosset que
sa promesa estimava tant, i això i el ric-ric dels
grills d'alli a la vora, era tot quan s'oia en la ple¬
na solitut dels camps. A l'arrivar a l'Hostal, ans
d'acotxar-se, va sortir al balcó i va estar-se un

moment contemplant la profusió d'estels que
lluien dintre del cel tot fosc. A la placeta, se sen¬
tia encare el dolç brogit del rajoli de l'aigua de
la font... Foc després, dotze clars batallades, van
indicar-li que havia començat la mitja nit i amb
ella, havia tingut naixença un altre jorn...
I en Gabriel, llavors, va entrar a sa cambra,

i va besar un retrat de son amor... I la Maria,
dintre de la seva, besava també un retrat del seu
Gabriel.

salvador socias i PORNEL·L.

iv ' A R r» A
A la meva germana.

Es l'esvelta, la màgica forma del cel importada;
es l'amiga, l'amiga serena, l'arpa idealitzada; '
té quelcom d'un gran cor d'auria fibra,
té quelcom de corpori quan vibra,
que sembla que't parli persona estimada.

Es la bella d'ilustre llinatge l'antiga
cantaire canora
de palaus, princeses i reines amiga,
que en ses mans augustes sospira sonora.

Manament d'imperiós sortilegi,
l'encís del arpegi
somnia et fa ideal, cristallina, amb notes per aigua, rodà una cascata
a son llit de visions i misteri
de fades i ninfes fantàstic imperi,
amb só d'or i plata;
i al gaudir de l'acort l'elegancia
a regions serenes s'enlaira, platònica,
per la dolça, exquisida fragancia
ubriagada, l'ànima, de la nota armónica.

Arpa esvelta, de màgica forma del cel importa.da,
ton càntic m'inicia
la visió del amor: recolzada
jo té veig en la bella que amb plaer t'acaricia,
i aprop d'ell s, gelosa i romàntica, l'amable figura
quina testa et recorda la selva la llum que hi fulgura
i que digna i pausada, amorosa, a son rostre s'inclina
i murmura: «Oh ideal, per l'escala quin graó es cada corda, silueta divina,
amb ta pulcre mà fina d'ivori
que al poeta fascina, ,

oh, transporta'm a un món ilusori
d'on siguis regina.»

JOAN MOLAS VALVERDE.
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DIA CLAR
Avui el cel es blau.
ün cel qui canta pau
amb tot i que al país temps ha hi ha guerra.
De boira ni un esquitx... Ni una desferra
de núvol ni de rès. El cel es pur.
Tan sols de quan en quan, tendint l'atzur
batent llurs ales,
i com venint del nord on ja les bales
fa temps s'han fet regines de l'espai,
i com si en son volar marcat l'esglai
portessin, ja cansades,
un vol de ju'íes blanques, a gambades
deixant amb greu recança son país;
sota'l gran cel blavis
empro tan enlairades
que amb molt treball ben just la vista alcança,
traspassen com volant esma-perdudes
ferides d'anyorança
per llurs terres volgudes.
Avui el cel es blau...
Un cel, que arreu atrau
l'esguard de la mainada riallera
que arreu, arreu tresqueja joganera...
Un cel que atrau l'esguard
gentil i perllongat
de les donzelles,

quines acompanyades de l'aimant,
el rostre enrïolat i el cor vibrant,
per elles,
es com l'espill fldel i temptador
que fent-les mes hermoses,
atretes per son brill encisador,
el brill qui vessa llum, qui es tot claror
llur esguard dirigeixen amoroses.

Avui el cel es blau.
En ell sols hi ha alegria,,.
I jo, que de la terra soc esclau,
i no tenint mon cor les ales d'au,
sols hi puc enlairar la fantasia.
Ma fantasia, si que hi vola amunt!
Hi vola fins al punt
que just la vista alcança,
i com les ju'íes blanqqes, mig perduda
de sobte's sent ferida d'anyorança
al dolç record d'una terra volguda...
De sobte's sent ferida,
i, presa de condol,
pensa en aquella terra beneïda
on sempre hi brilla el sol,
i on entre esclats de llum i poesia,
hi viu aquella aimia
que al recordar-la, m'omple de conçol
hi torna al cor, la pau

que no hi ha molt perdia...
/

Avui el cel es blau...
En ell, sols hi ha alegria...

j. PONS i MARTORELL.

Issy les-moulineaux (Seine) 1916.
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Feia temps que sia per excés de mandra sia
per manca d'assumpte no hi havia manera de
que'm sortis una Ombra. Aixis estaven les coses,
amb gran descontent per part del Director que ja
pensava en suprimir-me el sou, quan ¡oh, sort
benhaurada! ha caigut en plena Redacció una
poesia titolada Aigua-fort i firmada per un tal Fi¬
del Balansó (sots quin seudònim s'hi amaga un
que ja sabem qui es) que es una trovalla.—Que
ningú la toqui, he dit, a qui me la prengui, re¬
nyits per sempre! Ja tinc una Ombra!

En efecte, ja tinc una Ombra, (\\íe no serà, si
vostès volen, Harcelunina, peiò que a falta d'altre
cosa. Deu n'hi dó.

Mans a la Ombra doncs; canviem-li el títol, es
dirà «Autopsia poètica» (!). L'autor es un despi-
tat, un a qui li havem rebutjat treballs i diu que

en va fé un treball metrat
quin treball va ficar en un sobre i després,

un sagelt hi va clavà
dels del «necessari» freu

lo cuot que deu voler significar que'ls versos son
de... necessària no obstant esser redactats

...per mà molt llesta
i amb ttetra clara i de llei

per a fer consonar amb Molins de Rei. Vingué la
contesta i

«Correspondencia» es llegia
i arreu la contestació:
Versos d'aquesta faiçó
no fan per casa, un altre dia.

Ja veuen! es llegia la contestació ARREU. No's
va queixar doncs per falta de contestació. Gom
tampoc ens queixem nosaltres per manca de sila¬
bes en el darrer vers dels quatre que acabem de
copiar.

D'aquesta feta diu que'l poeta (éll) va romprer
sa lira d'or. ¡Noi, si arriva a esser de plom! i feu
traició a les Muses ¡pobretes Muses, tantes ilusions
que s'hi havien fet!

Després d'aquesta traició,
Radamés, traditore!

(música d'«Aida»)
l'home de la lira trencada va quedar,

ab el cor mitj esgilaiat
per un raig de llum ferit

(raig ultra violeta segurament que'l ferial li mitj
esglaiva el cor)

la lluna en tranquila nit
besava son front daurat.

L'enhorabona pel bes de la lluna i dongui una
passada per casa que no n'he vist mai d'homes
amb el front daurat. A no esser que s'el pinti, ei!
I mentres maleia la poesia en Véxtassis del doló

una mussa recullia ses queixes i forjava trovas
dor dels batecs de son cor en sa agonia.

Lira d'or, front daurat, trovas d'or ¡aquest ho¬
me té la mania de l'or!

La Musa notari, amb el testament de trovas
dor, va deixar una copia simple del manuscrit,

model distil definit
que,

com a perla es incrustat
en lo llibre de lo bù,
de lo sabi i lo millû;
com a joya es conservat.

Trovas d'or, front daurat, lira d'or, perla in-
152 —



FESTA

crustada, joya conservada, ¡aquest mano es ar¬
genter!

Després,
fins meritori ho han fet
de corona i de llar

per lo que's veu que'l pobre home no té padrina
i s'alaba tot sol, perquè,

...uns nois redactors
que volen fer el savi

fan malM a molts autors.
¡Mireu que'n son de dolents! volent fer ei savi

fer malbé autors ells tots sols, i sobretot a un que
segons el testament aixecat per la Musa notari
deixa un treball que

es de recort abstret
i es poètic de llevor.

Ja veuen! poètic de ilevor i de recort abstret
nada menos. Ja ho entenen això, oi? Doncs Jo tam¬
poc.
Judiquin vostès mateixos quejo faig punt aquí,

no sens donar primer mercès mil al senyor poeta
i Balansó que m'ha donat materia per \Ombra.

'
BARCINONENSIS.

De TArt i dels Artistes
Abans d'éntrar decididament a parlar de l'Art,

vejem primer l'importancia intelectual que sobre
les demés professions i oficis té.

Les aspiracions, la sed d'engrandiment, això
que es io més noble que existeix, no deixa també
d'estar sopeditat a una influencia egoista com tot
lo que mou a l'esperit humà. L'home, per rústec
que siga, abriga en sí un ideal, fill d'un tempe¬
rament: es per això, que no tots perseguim al
mateix, empro malgrat l'haverni de tantes menes,
tots, fent més o menys rodetjos, convergeixen en
un punt que brilla com l or... perquè en realitat
ho es.

Ei calificatiu que pogàm rebrer dels nostres
semblants, el nom que pogàm assolir dintre de la
societat en pès, es un fonament de les nostres as¬

piracions, que ve a constituir un ideal que deve-
gades acariciem, portant-io més enllà de l'or: i no
es pas perquè li tinguem més estima, que an a la
suprema màquina que mou el mon, sinó perquè es¬
tem convensuts de que tenim en nostres mans, la
corda, es sols qüestió d'estirar per obtenir el can¬
ti. Treballar per a que consti l'esforç, no cansa pas
i es afalagador sentir que al nostre pas fins les
parets proclamen nostre nom.

Com les fulles, que una ventada despren dels
arbres, i un cop en terra i en l'espai fa que frenè¬
tiques volteigin, axí la sed de gloria arrenca dels
carrers i carreròns dels pobles i, ciutats a milers
de joves, que proclamant-se sacerdots de la cul¬
tura, en tots els seus matisos, i pares del progrés,
es disposen a conduir l'universal remat de po¬
bres d'esperit, d'equivocats o bè de fracassats, al
major punt d'engrandiment els uns, per un camí
moral, els altres material.

Are sols manca, que l'esperit del poble els fas-
se lloc.

El camp d'accions d'un home, encaminis per
allí on vulga,' sempre es entre'ls homes; ells, son
qui l'han de sostindré o bé sota d'ells ha de ro¬
mandre. Sots el criteri públic que generalment
es una font de veritat, està forçosament supedi¬
tat l'home. Més com aquesta veritat no es sempre
perfecte, perquè'l criteri humà es veu de vegades
influit per una mar de passions, veiem,homes de
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prou valua obiidats entre'ls que pugnen per sor¬
tir i els fracasats i d'altrés, aguantant-se en una
respectable alçada sense que cap Ilógica els hi
sostinga. En cap ofici, en cap carrera, en cap pro¬
fessió es tan comú aquest cas d'aberració com en
l'Art i sobre tot en pintura.

Quant la veritat es fàcila de compendrer i de
probar la seva existencia, no es gens difícil defer
que'ls seus drets valguin: aixís, qUan un mate-
.màtic ens resolt un problema difícil, no podem
negar que aquell home en sap. Més existeixen
cassos en que'l coneixement de la perfecte veritat
es vedat a les multituts, i com que la força de
quantitat es una gran força, la majoria domina,
i es aixís que s'alimenta ei concepte que s'en té
de les cinc Belles Arts.

Sempre que'n l'esbrinament de la perfecte ve¬
ritat hi entri com a únic factor el cervell, la tasca
no es pas difícila, podem dir que està al alcans
de tota persona mitjanament instruida. Empro
quant com a primordial factor hi entra l'ànima,
liavors l'empresa es del tot difícila. En aquest òas
es troba l'Art. La concepció de l'Art no's logra
pas a força d'estudis, sinó a força d'ànima. La
comprensió, a força d'ànima i d'estudis. ¿Voleu
un cas més dificil? Vos espliqueu are la diversitat
de criteri i la desorientació que regna en tot lo
referent a l'Art. Es que no es pas un treball de
fàbrica ni una ciencia que s'estudii amh llibres,
sinó que es una esencia del sentimentalisme, una
espansió de l'esperit, es un conjunt de formes be¬
llament combinades, devant de quina visió ins¬
tintivament quedem conmoguts i el nostre cor
s'aixampla sentint desitjós d'estimar.

Are parlem dels artistes. Si l'Art es un senti¬
ment, per el qual els pobles donen forma al seu
esperit, deixant-ne marcat rastre de llurs passos
per l'Humanitat; si en ell es tot grandiositat, fer¬
mesa, consol... i si al ensemps que purifica, rege¬
nera i redimeix, ¿perquè hem de creurer que pot
ser artista, sacerdot de l'Art, qualsevol home, per
ei sol fet d havers'-ho proposat? Ans que tot, un
artista ha d'esser pensador, siga pintor, siga mú¬
sic 0 poeta. Els seus pensaments han de ser pro-
fons. En Art, els pensaments (apart de la Poesia)
s'han d'expressar amb formes, no pas amb pa¬
raules.

1 aquí, com sempre, hem de treurer a relluí la
pedagogia a Espanya. En les escoles de Belles
Arts s'eduquen les mans dels individuus que hi
concorren; allí ningú es preocupa de la educació
de l'ànima ni del desenrotllo del cervell, creant
en comptes d'ilustrats filosops manobres de l'Art,
que pinten un nàs o fan una figura amb l'emoció
que sent l'obgectiu d'una màquina de fotografia
quan retrata, amb la mateixa fredor que un be¬
tes i fils talla una cana de llustrina. I el públic
inconscient l'aplaudeix. Afortunadament estem
voltats d'homes privilegiats que son artistes i ens
serveixen de mestre, emprò hem de convindrer
en que el setanta cinc per cent dels que passen
per ser-ho no ho seràn mai. La posteritat absoluta
es el millor jutge. De les cinc Belles Arts, la Pin¬
tura es la més incomprensible.

R. BATLLE i GORDÓ.
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TERRASSA: Teatee Principal. Els emigrants, tra¬
gedia en tres actes d'Ignasi Iglesias.—BARCELO¬
NA: CoLissEUM PoMPEiA. Práctiques esceniques pels
alumnes de l'Escola d'Art Dramàtic dirigida per

l'Adrià Gual.—Aclaració.

Després de molt temps de sentir a parlar de la
nova producció de l'Ignasi Iglesias com una de
les creacions més genials seves, vàrem poder per
fí saborejar les belleses que enclou l'obra—que
son moltes—en el preciós Teatre Principal de Te¬
rrassa. En el nostre entussiasme s'hi barrejava una
sombra de tristesa al veurerquela tragedia del
autor de El cor del poble había de donar-se en un
teatre allunyat de la ciutat per la manca d'amor
que senten els barcelonins pel Teatre Cotalà pos¬
tergat avui per les bestieses que ens envien de
Madrid.
Titula l'autor de Les gnrces, de tragedia a Els

emigrants, i efectivament, es una tragedia el qua¬
dro.

El primer acte, construit de ma mestra, es sen-
cillament excelent, potser el millor de l'obra.

La vida miserable d'un poblet imaginari qui¬
na riquesa està en les cullites, que de tres a qua¬
tre anys son perdudes, i una fàbrica que cada
dia que passa es menys la feina que dona al po¬
ble, fa que atuits perla fam, el jovent vulgui cer¬
car lluny lo que a casa no troba i van fugint a
les Amériques, primer uns, després d'altres. El
flll de Jacob també vol abandonar la terra que la
vist neíxer, espantat devant del pervindre negre
que's presenta deixant als pares—dos vells—i a
la muller que vol seguir-lo. Però l'Avi Jacob sab
de molts que han deixat al poble per fam, i fam
han trobat a Paître part de la mar i amb sos con-
cells sans, d'home experimentat de la vida—els
anys donen molta experiencia—s'oposa a la mar¬
xa del fill primer amb precs, després amanaçant-
lo, però el fill acovardit per la miseria i portat
per sos exaltaments optimistes per l'avenir, fuig
escapant-se dels braços de la mare i dels de ia es¬
posa que volent retenir-lo amb precs i llàgrimes,
emportant-se les benediccions de les dugués dò-
nes i la maledicció del seu pare.

En el segón acte s'acentua més la miseria, la
fàbrica pararà, males noves dels emigrats El po
ble seduit per promeses d'agents d'emigració va
desfilant vers la fortuna, fins Rosa la jove de Ja¬
cob que ha tingut un fill en ausencia del marit,
vol reunir-se amb ell. Jacob com a apòstol va pre¬
dicant l'amor a la terra, i ell no'l deixarà mai el
poble. Per Llorens un pobre boig inofensiu Geno¬
veva la esposa de Jacob sab que'l seu fill passa mi¬
seria, el cop es crudel per la mare que ja malal-
tiça des de la seva absensia mort repentinament.

Tercer acte. Més miseria ençare. La fàbrica
única riquesa del poble ha tancat les seves por¬
tes. La fam s'exten i el poble en pes emigrarà.
Escenes de verdadera lluita entre els emigrants i

Jacob que segueix ferm predicant amor a la seva
terra. No's convencerán mai. Homes i dones, jo-
ves i vells tots aniràn a cercar en terres ben llu¬
nyanes millor sort, tots menys Jacob i Llorens, el
pobre desequilibrat. I mentres el poble emigra
/acc/í—voluntat de ferro—amb una aixada a' coll
va a conreuar la terra aquella terra que l'ha vist
neixer i a la que vol morir-s'hi.

Aquest es l'argument, descrit per alt, de la no¬
va producció de l'Ignasi Iglesias, obra plena de
sinceritat, d'una bellesa gran i tot ella patriotis¬
me, que ens encisa, i ens impresiona fondament.
L'autor ha pintat de mà mestre una col·lecció de
tipos talment trets del natural. El dialec sempre
literari i rublert de belles imatges poètiques es
un cant seguit a la poesia.

Un altre atractiu tenia el programa, i era, el
de que l'autor interpretaba el protagonista obli
gat en els últims moments per la vanitat d'un ac¬
tor quins mèrits artístics depenent de la grandà¬
ria de les lletres del seu nom en els cartells. En
Jaume Borràs que tantes protestes de sacrificis
tenia fetes pel lealre Català ha demostrat estimar-
lo ben poc.

1 nosaltres no'l vàrem pas trobar en falta an
en Jaume Borràs, car l'Iglesias interpretant l'Avi
Jacob s'ens acredità d'actor, arribant a certs mo¬
ments a la perfecció, i aixis ho reconegué el nom¬
brós públic que acudi a l'estrena vitorejan-lo do¬
blement, com a autor i com a actor.

En Viñas feu una creació com ben poques n'
hem vistes d'un temps an aquesta banda, amb en
Llorens que'l digué i el vestí magistralment. La
senyoreta Mestres tingué moments inspiradissim
amb la Rosa. La senyora Puchol amb la Genoveva
molt bé.

Els demés interpretadors ajudaren al notable
conjunt.

En Rocarol signé ovacionat, tenint que pre¬
sentar-se al proscenio. Les dugués decoracions
son una verdadera nota d'art dintre l'escenogra¬
fia sobretot la del segón acte.

Els emigrants senyalen una data 'gloriosa en la
historia del Teatre Català.

1
*
* -*

En el Colisseum Pompeia l'Adrià Gual ens pre¬
sentà. als alumnes de la seva escola amb uns es¬

tudis que ha fet expressament.
Verdaderament es notable l'obra que ha dut a

cap amb aquests cinc estudis de diferents matiços
dramàtics per a l'elevada educació artística que
dona als seus deixeples, pró l'aspecte de la dra¬
màtica, imprescindible en tots els matiços que
En Gual pugui ensenyar als seus deixeples, de
presentar-se amb el despreocupament absolut que
mantingui la serenitat en les taules, per a no si¬
milar aquells infants que reciten al col·legi una
poesia amb actituts amanerados i tornant-se més
roijos a cada instant, s'hi troba de menys en els
més novells deixeples, cosa impossible d'evitar
si l'alumne fóra del professor no manefieija per
lesjaules amb constancia, artísticament o de qual¬
sevol manera. Altrement, si, per més que En Gual
ensenyi de recitar bé als seus-alumnes, aquests
es troben coibits al avençar per l'escenari, la tas¬
ca d'En Gual ens farà l'efecte de la d'aquell mes¬
tre d'estudi que després d'ensenyar de pe a pa els
mots de la poesia i les actituts precises, deixa al
alumne mancat de desprendiment i, lo que es

— 15i —



FESTA

més, d'ànima; d'ànima propia que fassi esperar
d'ell la rebelaciú d'una personalitat definible.

Aquesta relativa independencia s'hi veu ja del
tot marcada en algúns dels seus majors deixe-
pies com En Claramunt; Daví, Estorcb... dels quals
n'esperem dies de grat per al nostre teatre.

1 en quant a les cinc obres volem creurer ço
que'ns diu l'Adrià Gual mateix, que son estudis
fets per als deixeples sense altre mirament que'l
llur lluïment. Son cinc obretes amb més o menys
bells fragments que no han d'afeigir cap llor a la
personalitat de l'autor.

MANELIC.

La ressenya publicada en l'últim número de
les funcions extraordinàries en català de
siana, celebrades en el Gran Teatre Espanyol, va
ferir els sentiments patriòtics del entussiasta ael
Teatre Català en Joan Drets, el que amb atenta
lletra dirigida an en Maneüc i que a continuació
copiem, fa constar les causes, que contra sa vo¬
luntat, varen determinar lo a a'·cedir figurar en
un programa el que nosaltres consideràvem un
escarni pel Teatre Nacional.

«Sr. Manelic, crític de Festa.
Present.

Kespectable senyor; Mercès per les alabances
injustes que'm doneu per ma interpretació del
Frederic de VArlessienne en el Teatre Espanyol,
jo vos prec que no m'anomeneu actor doncs no'n
soc i sols vui í desitjo quedarme dintre'l quadro
d'aficionat i això si que ¡mal llamp! bé tinc prou
demostrat que'n soc de veres pel Teatre de casa.

No puc deixar de parlar-vos quelcom del co¬
mentari i reny que'm feu al final de vostre cròni¬
ca; realment teniu raò i com que la teniu, devant
de vostre comentari amb la sinceritat de mon ca¬

ràcter m'inclino; permeteume, amb tot, que vos
digui que ja ho preveia: les lluites per>a que'ls
cartells fossin en Català i que vaig tenir devant
de qui més que jo manava podria dir-vos-ho l'ac¬
tor i amic senyor Capdevila que per més de du¬
gués vegades va presenciar-les, més el carácter
que's volia dar d'aquestes representacions solem-
nial entre Espanya i França i l'amistat forta i
pura que'm guia amb l'iniciador feren que no
deixés el caudal que amb tanta bona voluntat se
m'havia confiat, creieu que'l cartell vaig llegir-
lo amb pena; sens aquesta n'hi havien d'altres d'e¬
quivocacions, més quant entre mi s'hi posen amis¬
tats i compromisos de negoci mal que jo'm sacri¬
fiqui no sé revolucionarme si be a soles ploro i for-
sa. Be ho sé jo lo que estimo la meva parla, l'esti¬
mo tant i tant que comprenent que vaig faltar, si
bé ma conciencia hem feu com ja he dit protes¬
tar-ne, a Catalunya patria meva demano el meu
perdó que ja sap ella lo molt que l'estima qui ha
tingut la ditxa de nàixer en aquesta terra dels
meus amors.

Creieu que a nostre terra per a fer les coses tal
com un vol, encare avui costa... cost.a..

Vostre bon admirador

joan DRETS.»

Ferms amants de les lletres catalanes,
oíerim les columnes de Festa a tots els

que tenint aficions literàries i mèrits su¬
ficients no poden publicar els seus tre¬
balls per íalta de lloc on fer-ho.
No cal dir que 'Is treballs seran exa¬

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

AVÍS IMPORTANT
Advertim als col'laboradors expontanis

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

Bis que vulgan incluir'bi carta o enviarlo
tancat per a major seguretat, incloguínt'hi
un segell de cinc cèntims per a ei pagament
del carter.

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

Hem llegit en el nostre estimat confrare La
Nació, la crida que'l Bibliotecari del Centre Cata¬
là d'Assumpció del Paraguai fa a tots els fills de
Catalunya per a que enviïn an aquella entitat les
publicacions catalanes, periòdics, follets, revis¬
tes, etc., que ja haigin llegit i que restarien arre-
conades o foren llensades mentres els nostr s ger¬
mans en aquelles terres les esperen i desitgen per
a sentir-se del tot entre nosaltres i no perdrer la
comunicació espiritual amb la patria ben ai-
mada.

Responguem tots a la crida que'ns fan nostres
compatricis i satisfem «el desig d'un estol de cata¬
lans que per falta d'arbitris viu assedegat d'am¬
bient català' com diu textualment en M. Ferrer
en la seva crida.

Recomanem als nostres llegidors es prengan
com una obligació el satisfer aquest desig i Fes¬
ta per la seva part també farà lo que es de llei.
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S'ha posat a la venda la comedia
en dos actes, de F. Freixas i

M. Gras Vila

LA VICTORIA DE L'INFERN
estrenada amb veritable èxit en
el Cireol de Sans. Per esser una

obra,de fàcil execució la recoma¬
nem a les companyies i aficio-

nats, segurs de l'èxit.
Preu: UNA PESSETA
Llocs de venda: En la nostre

administració de Barcelona, Ros¬
selló, 248, 2.®; en la llibreria
Bonavia i Duràn, Boqueria, 20 i
en la Administració de El Teatre
Català, Boters, 16, 1.®'"

A.ls nostres suscriptors els fa¬
rem un 20 per 100 de descompte.

Oamísería

BOQUERIA, 32.-BARCEL0NA

ÉspeGialitat pn eamises a mida

Preguem als corresponsals que enca¬
re tingan de liquidar enviin tot seguit
els fondos corresponents.
Aixis mateix preguem als suscriptors

de Gracia, Sant Gervasi i Sans que en¬
viin l'import de les seves suscripcions a
fi d'evitar al cobrador una volta tan ex¬

tensa. Fem extensiu aquest prec als sus¬

criptors per quins domicilis s'ha pasat
ja a cobrar i no s'ha pogut fer efectiu a
causa de no trobar-los-hi.

La notable revista Teatro Mundial publica en
son darrer número la comedia en tres actes de
P. Armstrong Jimmy Samson, anunciant pel prò¬
xim la famosa obra de Moliere Tartufo, traducció
en vers de Tomás Luceño i L. E. Cortés

J. Vives i Borrell

EILUETEE RUSTIGANEE
Narracions

LLIBRERIES:

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

Enric Nadal i Blanch. Va.—Josep Cabre i Oliva.
Sentim no poder servir-lo.—Candor Salamé. En cartera.
—Josep M.^ Abad. El vers en cartera.—Joan Mas Junvent.
En cartera «La nit de Sant Joan..—Jaume Fàbregas. En car¬
tera «Sol d'istiu.,—A. Armàn. Els trobem molt ben cons¬

truits però pobres o'tmatges.—Pere Verdaguer. Ems
ha agradat molt.—Albert Piera. En cartera.—Salvador So¬
das Hi ha alguna estrofa que no'ns agrada.—Josep Maria
Quintana. No'i podem servir.—Ramón Gavaldà. Igual li
diem.—Queden lletres per a contestar.

PREUS DE SUSCRIPCIÓ

Molins de Rei
Frovincies .

Extranger .

Ptes. 0'25 mes.
» O'Jô trimestre.
. l'25
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