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Estrellas del Cel, ulls d'or de la nit
ulls d'or que vetlleu pel sòn de la Terra,
engrunas de Sol, polsim d'infinit,

sublims lluernetas;

vosaltres sabeu que veuen en tant
en somnis las valls i els mars i las selvas;
vosaltres sabeu que's diu tremolant

la eterna parella.

Vosaltres sabeu que hi ha més enllà
del blau d'aqueix blau que'ls cors assedega;
vosaltres sabeu qui forja el demà

i els sigles i el sempre.

Vosaltres sabeu els amors discrets
de l'Ombra i la Lluna, del Cel i la Terra...
¡mes ai, que secrets guardeu llurs secrets

esfinges eternas!
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CRÒNICA QUINZENAL

F»iV® À F»iVS
Dies benignes, dies de sol. Ja anem avensant

cap al bon temps; ja entreveiem al lluny la pri¬
mavera que s'acosta, i entre rufolada i plovis-
queix, sentim una mica de joia ¡presentint aque¬
lles clares delicies d'estremiment i cels rosats, de
que ens parlen els poetes.

Lo de més sensació en aquests temps, la nota
més tipicament ciutadana i aristocràtica a la ve¬
gada, son aquets cuadros animats, bellament co¬
lorits i fastuosos qu'en les hores del mig dia po¬
dem fruir en el Paseig de Gracia i Granvia Dia¬
gonal.

Gràcils damiseles que coquetejen, parlant de
modes, prometatges i reunions; banalitats frivo¬
les i pretencioses que tenen el dò de despertar un
mon de follies i presumcions en aquelles adoles¬
centes de mirada sentimental i torbadora. I a co¬
lles, bullicioses, com escapades d'unes teles d'en
Gosé, son la nota més llampanta i famosa del
paseig, tot amarat de sol i llum suavisadora.

Algunes mainaderes, amb aquells infants ro¬
sos i endresats que juguen, i riuen, i salten darre¬
ra el cèrcol i la pilota, gosan igualment d'aquesta
hora de beatitut, talment aucells escapats dels
seus empresonaments i tuteles paternals.
I d'entànt, entant, alguna parella de vells ben

conservats, de testa blanca i mans balbes, que
viuen de recorts i velles aventures, pasejant la
seva prosopeia i satisfacció, comentant, amb bon
acopi de cites i dates, la modernitat i desarrollo
de la capital, la evolució tota dels negocis, polí¬
tica i diversions, tan cambiados de quaranta anys
enrera.

Cuadros ciutadans, magestuoses impresions i
esplèndides pinsellades, que aquets dies fan "de
bon veure i son la nota més palpitanta de bellesa
i evocació, que superficialment registra la curio¬
sitat barcelonina.
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Activitat també, en totes les manifestacions i
modernes maneres del nostre viure.

Ja, particularitzant, no veurem aviat cap es¬
tabliment dels anomenats tabernes o bodegues,
amb el ram de pi demunt la porta i el rengle de
botes endintre de la botiga.

Are tot son bars; luxosos, esplèndits, amb molt
d'espetec de llums i cambrers amb frac. El sigaló
d'abans, el coterrani aiguardent de la forta i el room
de la Negrita, s'han trasformat amb els insupera¬
bles koctails, les absentes i els vermouts de no se
quantes marques.

La manilla i el solo, els dóminos familiars, tan
necesaris a totes les penyes i reunions, s'han dei¬
xat per les caixes de música, les màquines en¬
golidores de monedes i les refinades cocots. Un
bar sense cocots no es bar; es sensillament un es¬
tabliment de beure.

Un bar necessita l'atractiu, i aquest iinica-
ment poden proporcionar-lo les désinvoltes femi¬
nitats, refinades trasumantes que han ajudat a
trasformar aquets establiments en una mena de
suntuaris del amor i el dols platxeri.

I per si això fos poc, seguint aquesta evolució
dels establiments de beguda, s'ens ha dotat da¬
rrerament amb aquesta mena d'hostal qu'en diuen

Refectorium, barreja de pecat i misticisme, que
encare que no ho sembli, es una modernitat que
'n aquest ram ens mancava a Barcelona.

S'aparta de les grolleries i del mal gust, puix
bé s'ha de creure que per a tota libació i., espan-
diment es sempre mellor el repòs i magestat d'un
reculliment selecte.

Ademés, la sombra d'en Peius es veu per tot,
i amb això ens sembla que està dit el mellor elogi.

Una altre de les delicies d'aquest temps; en¬
cantar-se devant les llibreries de la nostra ciutat,
especialment les més cèntriques.

Fa bó de veure la restellera de novetats lite¬
ràries i artistiques qu'es llensen contínuament al
mercat.

Els més prestigiosos noms i les materies més
excitantes exposades am6 tituls cridaners i espe-
terrants, ens fan dalir a cada pas, despertant la
natural curiositat, al mateix temps qu'el cor s'
omple de satisfacció.

Però, això si, i fa pena consignar-ho, casi bé
tot producció castellana, ben poc d'estrangera i
menys encare de catalana.

Es una nota que tindria de excitar-se i tenir
en comte els marxants i llibreters. Insistir en que
despleguessen més activitat i esfors en propagar
la nostra producció, la nostra literatura, el nos¬
tre art.

La propaganda, la exibició, el constant des¬
vetllament per a la general curiositat, fora força
ventatjós a uns i altres; comerciants i escriptors.

El públic està acostumat a qu'el serveixin
amb competencia i solicitut. Doncs aquesta nor¬
ma es la que haurien de seguir les llibreries.

Ells arrai, que no tenen necessitat per a ven¬
dre i acreditar la mercancía nacional, de fer com
molts productors i fabricants catalans que si no
posen el marxamo o la etiqueta extrangera, no
els es fàcil donar sortida i espandiment al seu co¬

mers!...

ABEL ARDIT.

GEIsTTILESA.
Sou bella i sou gentil. Vostra bellesa
es la mostra mellor de gentilesa.

De vostre ser no vos energolliu
i gentilment vostres tresors mostrau.
La vostra boca eternalment somriu
desota el cel de vostres ulls, tant blau!
que en sant recolliment sempre guardan,
puix si mireu, gentil dóna, feriu,
i de dóna gentil no es bell obrar
ferir amb rés, ni sols amb lo mirar.

Suament blinqueu la vostra testa d'or,
quan la vostra bell_esa s'elogia.
Estranya vos mostreu a tot amor,
puix que de gentil dóna no seria
donar a un sol, la mes gran alegria
i donar a molts altres greu dolor.

Orfa d'amor viureu eternalment
per no deixar d'obrar tant gentilment.

JOAN MAS JUNYENT.
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Hli^TOKIiV
d'unes hortènsies, un acordeón, una aren¬
gada a la brasa i un alcalde de barri.
Es cosa trista viurer en casa d'altri i tenir de

pagar lloguer perquè, es lo que'jo deia;—Cuida
el pis com si fos cosa teva; frega les rajoles, les
portes, estrenyina'l; vigila que no es refredi al
hivern i mantent-lo fresc al estiu, ten compte que
no's trenquin vidres; neteija els llautons; en fi...
tot; i ademés encare afeigeix hi diners!

Tot això es trist, molt trist; però es més trist
encare cuidarse del pis d'un altre i tenir veins, i
veins amb qui no t'avinguis.

Això es lo que li passava al senyor Bartomeu,
a qui tinc el gust de presentar-los-hi com a model
d'homes concos, de oincuanta anys, metòdic, mo-
rigerat i antic suscriptor del Calendari del Pagès.'

Metòdic com era el senyor Bartomeu es lleva¬
va cada dia al saltar del llit, esmorsava després,
sortia al carrer tant bon punt eixia de casa i s'en
anava a badar com espurguen els ^arbres, o bé al
moll a veurer descarregar els barcos o en qual¬
sevol altre lloc on es passés el rato distret i sense
gastar cap cèntim. Dinava puntual tantost s'as¬
sentava a taula, anava al cafè a veurer com feien
el tiiti, sopava al vespre i s'en anava al llit amb
la convicció del deurer complert i la conciencia
tranquila.

Heusaqui la vida del nostre home, rendista de
dinou rals diaris i, com he dit abans, fervent lle¬
gidor del Calendari del Pagès.

No podia esser, com veieu, més felissa la vida
del senyor Bartomeu, però... jel maleït però! el
senyor Bartomeu vivia en un tercer pis i mai se
ficava amb ningú; més heusaqui que al vei del
segón, un amic seu que vivia a la Corunya li va
enviar un obsequi consistent en dos barrils d'a¬
rengades brillants com la plata, que al obriries
no semblava sinó que s'aixequés la tapa d'un es-
totx de diamants—¡Famoses arengades! digué 1'
obsequiat i, es clar, lo primer que feu, fou aga-
farne una de magnifica, una arengada mascle
gran com una ballena i digna de figurar en la
taula d'un rei i's disposà a ferla a la brasa amb
tots els honors que li corresponien.

Mentres això succeia, mireu lo que son les ca¬
sualitats quan el que fa el conte ho vol! el vei
del quart pis o sia el d'assobre el del senyor Bar¬
tomeu, que era el tercer .si no vos en recordeu,
passant per la Rambla de les Flors va veurer dos
testos d'hortensies fiorides i íhermoses que'l van
ullpendrer. El senyor Antoli, que aixis se deia el
nostre home i que havia sigut un acreditat me¬
morialista de la Virreina per més senyes, no va
tenir prou temps a posar-hi preu, carregarse-les
al coll i traginar-les cap al seu domicili tot seguit
instalant-les al balcó, perquè en ¡aquella casa ve¬
lla del carrer d'En Elàstics no hi havia galeries.

Succeia tot això en plé mes d'Agost, detall a-
quest importantissim que no deveu oblidar. Feta
aquesta aclaració en la veridica narració que
vaig descapdellant, torno a fer voltar la troca.

L'arengada—aquella arengada famosa—ja es
al foc. Que n'es de grassa i lluenta! prou bé i ben
clar ho diuen els raigs de vapors adorants que
despedeix com un torrent i que semblen els nú¬
vols de perfums que omplen les voltes de la nau

de l'altar major d'una parroquia de poble el dia
de la festa del patró. Les gonfiades bromes satu¬
rades de l'apetitosa farum d'arengada no caben
a la cuina i s'esbraven pel cel-obert (no se perquè
en diràn un cel-obert d'una cosa que sembla més
aviat una xameneia. de quin interior el cel ape-
nes s'ovira) i puijen, puijen i joganeres i entra-
maliades es fiquen per la finestra en la cuina del
senyor Bartomeu i li invadeixen la casa, sens dub¬
te per a fer-li enveija de lo bé que's tracta l'afor¬
tunat vei del pis de sota.

Si una 'cosa hi ha al mon que l'ofengui al se¬
nyor Bartomeu, es la fortor d'arengades. No cal
doncs que vos descriga com el pobre home al sen¬
tir aquelles bafarades obria toies les portes i fi¬
nestres per a que s'esbraves la pudorota aquella
però ¡que's cas! si a sota semblava que's calés foc
en un magatzem d'arengades.

El refugi del nostre home fou el balcó ¡ai! alli
al menys es respirava.

Li va semblar tan saborosa la del mig-dia al
afortunat posseïdor dels dos barrils d'arengades
que al vespre es volgué obsequiar amb dues més.
Dues nada menos! el malgastador. I, ala, a les
brases s'ha dit.

Justament el senyor Bartomeu, que patia de
dispepsia, per a sopar sols prenia un vas de llet
amb una merenga i en aque.stes estava quan en
graciosa espiral puijaven pel cel-obert los primí¬
cies del sopar del vei de sota. El senyor Barto¬
meu feu un brinco i desesperat agafà la llet i la
merenga i s'en anà a pendrer-la al balcó pera
fuijir de l'invasió d'aquells flaires i de passada ja
s'hi quedaria com cada vespre, a fer-hi petar una
becaineta, preludi o vermout del sòn que agafa¬
ria més tard un cop al llit, amb aquella beatitut
propia de la tranquilitat de conciencia que li te¬
nim reconeguda.

Toquen les deu; el senyor Bartomeu que ja
està en plena bacaina entreobre els ulls aspira
voluptuosament l'aire fresc i's disposa a conti¬
nuar la dormideta. En aquest moment hjstòric
sent sobre seu un espetec d'aigua que fa fredat i
en les espatlles l'agradable impressió d'una dut¬
xa improvisada i inesperada.

—I are! diu mig endormiscat, quina manera
de plourer! I això que estava ben serè.
S'aixeca mira el cel i... serè, en efecte. L'aigua

cau del balcó d'assobre.
—Beli deu haber abocat aigua, pensa el "se¬

nyor Bartomeu i resignat i bon home es retira
prudent sense queixarse.

A l'endemà s'aixeca puntual tantost es lleva i
puntual també s'en va a esmorsar.

—La pudó d'arengada altra vegada, sembla
una broma això!

Els vapors odorants tornen a omplirli el pis.
Al mig-dia, tornem-hi que no ha estat rès. Vol
fuigir i refugiarse al balcó però—Qualsevol ho
aguanta! un sol que hi bat que no s'hi pot estar.
(Hem dit que això passava al Agost ja s'en recor¬
den ¿eh?)

Al vespre flaires d'arengada també. Cap al
balcó. Toquen les deu; xàfec com ahir.

—Sembla un somni ¿que's això?
El senyor Bartomeu s'en va al llit tot amoinat.
A l'endemà tornem-hi. Farum d'arengada de

bon mati.
—Prou! diqué el senyor Bartomeu, jo cauria

malalt.
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I s'en anà a venrer al veí del segón pis.
—Dispensi, es vostè potser que cou arengades?
—Si, senyor, m'han fet un obsequi magnífic

¿sab? i m'en aprofito.
I'l veí el fa entrar i li ensenya els dos barrils.

Al veure'ls el "senyor Bartomeu per poc se des¬
mata.—Tot allò s'havia &'ensumar ell?

Va donar a entendrer al arengadòfil veí que
ell no podia soportar-ho i li pregà que s'estès de
paladeijar aquell plat; l'altre—¡Que's cas! primer
faria qualsevol sacrifici menys aquell.

El senyor Bartomeu s'en anà tot capficat.
Al vespre perfums per dintre i dutxa al balcó.
—Qui dimoni ruixa d'aquí dalt, cridà irada

la nostra víctima.
—Soc jo, senyor Bartomeu, que rego unes hor¬

tènsies que he comprat. Si les veiés que maques.
—Però que no sab que jo soc a sota?
—No sé que dir-li, han tocat les dèu ja i tinc

dret a regar. Retiris si'l molesta.
I aixís passaren dies; perfums per dintre i ai¬

gua per fòra. El senyor Bartomeu creia tornar-se
boig.
Nit i dia rumiava, rumiava... Un matí després

d'una nit d'insomni erir"a ¡Eureka! ja la tinc, are
veurem si acabo o no amb el baf d'arengadotes i
mullenes que'm desterren del meu balconet, niu
de baeaines dolces.
I aquell dia el senyor Bartomeu es comprà un

acordeón.
Soportà estoicament tot el sant dia la fortor de

les arengades, no sortí al balcó a pendrer la fres¬
ca i deixà que'l senyor Antoli s'esbravés regant
les hortènsies. Pacient com un pescador de canya
esperà que toquessin dos quarts d'onze i aleshores
començà a enjegar un concert d'acordeó que feia
fredat sentir-lo.

Bé prou sabeu que l'acordeó ben tocat es una
cosa que no resisteix el temperament més ben
trempat, are doncs figureu-vos lo que seria la mú¬
sica aquella sortida de les mans del senyor Bar¬
tomeu que en sa vida s'en havia vist de més fres¬
ques. Era horrible, espantós; un devassall de no¬
tes discordants, xisclaires, aflautados, gemegai-
res, cridaneres... N'hi havia per tornar-se ximple
amb una sola audició.

A les dotze el senyor Bartomeu plegà la man¬
xa infernal i ja la nona!

A les set del matí començà la segona part del
concert. Mentres l'encéns d'arengades remuntava
el cel-obert, les . notes del acordeó es feien sentir
més esfereïdores. Semblava un apoteosi teatral, el
pàs de la Custodia, un le-Deum ¡que se jo! Deu nos
en guard de trovarnos-hi.

La música sols parà en tot el dia els moments
justos en que'l senyor Bartomeu menjava, bebía
o feia quelcuna altre feina que li impediss fer
funcionar aquell niu d'armonies.

La música es continuà l'endemà i l'altre i tot
els altres que vingueren. El veí arengadòfil i'l
propietari de les hortènsies es desesperaven; tin¬
drien de mudar de casa; aquell torment era es¬
pantós. Prou cridaven ells pel cel-obert ¡ca! els ge¬
mecs del acordeó ofegaven llurs protestes.

En comisió—cada hu en representació pròpia—
visitaren al senyor Bartomeu.—Per amor de Deu
fàssins el favor de no tocar més aquesta màquina.
¿Que no veu que a la seva edat no li escauen
aquestes coses?

—Fills no se que dirlos-hi, m'hà entrat una afi¬

eló tan gran que no puc deixar de tocar aquest
bé de Deu d'instrument. Sembla que m'ho paguin
a preu fet.

—Però, miri que nosaltres ens morirem d'a¬
quest martiri.

—També em perjudiquen a mi les emanacions
de les arengades que vostè cou i les escorrialles
de les hortènsies de vostè, digué el nostre hèroe i
els despedí molt amable.

Capbaixos i escòrreguts s'en anaren els dos
veins i's tancaren en els seus pisos respectius.

—Primer morir, que renunciar a les meves a-
rengades, deia l'un amb les llàgrimes als ulls.

—Primer el suïcidi que deixar morir o treurer
de casa aquestes ignocentes hortènsies que tant
estimo, exclamava l'altre amb uns sanglots que
enternien.

Entretant la música no parava cap dia des de
les set del matí fins a les dotze de la nit.

Els veins del senyor Bartomeu, tingueren una
entrevista solemne. Al primer pis de la casa hi
vivia l'alcalde del barri. An ell acudiren.

Don Cosma, que aixís es deia l'administrador
de la justicia homeopàtica, els escoltà atentament
i un cop oïts manà comparèixer al senyor Bar¬
tomeu.

Comparegué el demanat i—per sort de tots —
ho feu sense l'acordeón. Don Cosmali esplicà les
queixes dels veins i li pregà que deixés en obse¬
qui an ells, de banda les aficions acordeonísti-
ques que tan rabiosament havia agafat. El se¬
nyor Bartomeu amb 'dignitat i respectuosament
però enèrgic, s'hi negà i feu patent al represen¬
tant de la justicia de barri les poderoses raons
que l'bavíen portat a adoptar una resolució tant
tràgica.

Don Cosma, home justicier, recte, inflexible i
de grans capacitats cerebrals, restà pensatiu cosa
d'un quart d'hora.
Mentrestant els altres callaven. L'un pensant

amb les seves arengades, l'altre amb les hortèn¬
sies i el senyor Bartomeu amb l'entremaliada
pensada que havia tingut de comprar-se l'acor¬
deó.

Don Cosma aixecà el cap:
—Vostè, senyor de les arengades, viu al segón

pis ¿oi?
—Si, senyor.
—Doncs vostè s'en anirà a viurer al quart i

vostè senyor de les hortènsies que viu al quart, es
traspasará al segón.

—I jo, digué radiant d'alegria el senyor Bar¬
tomeu, regalaré l'acordeó al primer pobre que
passi.

Tots tres es feren creus del talent de don Cos¬
ma que, sense privar a cap d'ells de les seves afi¬
cions, havia sabut trobar una solució que deixés
contents a tots. Des d'aquella feta els vapors de
les arengades s'en anirien drets al cel sense mo¬
lestar a ningú, l'aigua no mullaria més al senyor
Bartomeu i aquest, rient per sota el nas, pensava
que en lloc de regalar l'acordeó a un pobre, el
guardaria ben guardat per si de cas un dia-en el
món tot es possible—al senyor Antolí li agafava
afició a les arengades i al de dalt li passava pel
cap comprar hortènsies.

Mentrestant l'alcalde de barri reposava del in-
mens esforç cerebral que acabava de fer.
I els felissos eren quatre.

. MAGÍ MURIÀ.
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SABlDSaiES DS CARRER
—¡Carambes!..' cregui que non sabía rès.
—Doncs si senyora, ja fa tres mesos que jeu.
—¿I no diuen (luin mal té?
—Ja veurà, de primer els metges varen dir-me

que tenía una gàstrica trifulosa, després que se
havia tocat del fetge, i are don Joan, que es el
que avui el visita, diu que té un ronyó que li vol
fugir de puesto.

—¡Ai Reina Santíssima!... quins mals més es¬
tranys que hi han,

—Ja veu si estic ben posada.
—Si que la planyo.
—I la veritat, al dir-me això he sortit avui de

casa per anar a trobar a una dòtia que viu al ca¬
rrer de Ramalleres, que segons diuen fa mira¬
cles.

—Creguim, jo hi aniria molt en conta en fer-li
pendrer certs remeis, a voltes per a curar, lo que
fan es espatllar més al malalt.

—¡Ai el fill del meu cor! més espatllat de lo
que està. Figuris que, l'altre dia el metge em va
dir: Fassis el càrrec qne'l seu marit es nu cove de pisa
que ha caigut de un quart'pis a baix.

—Digui que no deu tenir rès sensé.
—Allò ja no es un home, senyora Rita, avui ja

no es més que un mostruari de boixets per fer
puntes al coixí.

—¡Pobret!... deixis de tan temps de estar con¬
tant les vigues.

—Jo la veritat, no sé com m'aguanto dreta.
—¿I que no han pensat en fer-li pendrer els sa

craments?
—Ja ho crec. El dia de Santa Tecla, a les dèu

del demati, el vàrem combregar.
—Per això, que si està tan malament com vos¬

tè diu...
—A casa es lo primer que's fa, encare no hi ha

un malalt que tot seguit se li encomana l'ànima a
Deu.

—Ben fet, senyora Laia, perquè vostè ja sab
que'n aquest món no som rès.

—Ell no s'ho pensa que tingui mal per morir,
puix se va creurer que era per a comensar una
novena.

—Als malalts se els enganya fàcilment.
—No pas tots, puix la sogra, que al Cel sigui,

quant li vàrem dir que era per a cumplir una pro-
metensa, ens va contestar: Si, de vellut, lo que voleu
es cantarme les quaranta.

—Bé si, però aquella dóna vostè ja sab que no
creia amb rès.

—Això si.
—Doncs no fassi comparances. Mes tornant

amb allò que li deia, la veritat, hi aniri-a amb peus
d.e plom en donar-li rès per dins. Jo, si fós el meu
marit, ja li hauria donat l'aigua d'escabiosa i fet
unes bones fregues de diacolón al ventre. La noia
gran d'aquell forner de la volta d'en Girés, que ja
sab que estaba, d'aquella manera, bé n'hi varen
fer de remeis i remeiets que'ls hi varen dir el
veïnat, però rès, l'embús estava encallat i fins que
probaren això, la cosa no va anar depressa.

— Bé, però vol dir que ell...
—Ah si, senyora, a les nou del vespre li varen

fer la frega i a les deu ja havia surtit del pas. ¡No
veu que'l diacolón tira tant!... ¡Calli!... per allí
veig que ve la senyora Ursula, que també es una

dóna que'n sab molt d'aquestes coses... ¡Senyora
Ursula!...

—No l'ha sentida.
—Ja la tornaré a cridar... ¡Senyora Ursula!...

¡Senyora Ursula!...
—¡Ai filla dasimuli, jo crec que cada dia sor-

deijo més!
—L'he cridada perquè la senyora que's amiga,

té el marit malalt.
—Si que ho sento.
—I la veritat, voldria que vostè amb la seva

sabiduría li dongués un bon consell.
—¡Ai pobre de mi! Are vostè'm sofoca.
-Paya no digui, ja se que ha fet cures molt

groses.
—Això es favor que vosté'm fa.
—La veritat.
—Si, diguim lo que haig de fer, perquè cregui

que'm torno boija.
—¿Que pot-ser es mal de febre?...
—No, senyora, no'n té gens.
—Li han dit que's unronyò que li vol caurer.

¿No es això, senyora Laia?
—Això es lo que'l metge m'ha dit.
—Si no li vol caurer rès més, no tingui por.
—¿Vol dir?
—¿No li deia?
—¡Quin ull!
—¿Que porta calsotets el malalt?
—Si, senyora.
—¿N'està segura?
—Ja ho crec.

—Si es aixís... que's possi elàstics.

Galanies ritmiques
Sabent quejo, a poc trepitjaria
aquell corriolat que a ta llar mena
t'estaves tu, allí al jardí amagada
amb l'intenció pueril d'esporuguir-me.
Era de nit. Al cel, Diana, la reina
no apareixia en mig sa cort d'estrelles
a platejar com sempre, amb raigs la terra.
Ella, de tu senzilla imitadora
s'ocultava, talment com tu en les roses

en els núvols negrencs que l'encubrien.
Jo he sentit dir que sols és un reflexe
la lluna del rei Sol. Es que enmiralla
la lluna, lo que fas. Sol de mon ànima?
I si d'estels la cort, la lluna deixa,
a l'amagars' darrera la boirada,
quan poses ton bell rostre entre les roses
es quan tens al entorn els teus satèlits.
I no't vaig veure, no. Com podia esser

quejo t'hi distingís allí, entre roses,
si totes al jardí, èrau iguales?...

MiquEL GUINART.



festa

Des <flc París
Paris somriu malgrat les atrocitats de la gue¬

rra, un somriure d'optimisme reflecsa sota la pa-
lidesa d'aquest cel de Desembre.

El Paris de guerra obra les portes als seus tem¬
ples de la pau. De les sales del museo del Louvre
poden visitar-se de nou les esculptures d'antic i
renaixement. Elles com abans imposen el ma¬
teix respecte, els ulls s'embadaleixen devant a-
questes figures de marbres inmortals, i la polsina
de lluni que entra pels finestrals tímidament sem¬
bla que dongui el bon dia a la Venus de Milo, i a
les seves companyes que fan honor al seu voltant
en formosa armonía.

Els concurrents a aquestes sales no son molt
nombrosos, s'hi troben a faltar aquelles ingleses
de cara lletja (sobretot comparant-les amb algún
d'aquells marbres) doncs aquestes dònes lletges,
però amb seguritat inteMigentes, estic segur que
dintre pocs dies tornarán de nou, i de nou repon¬
drán la tasca de fer copies d'algún gladiador, o
alguna testa de lluitador romà tractat minuciosa¬
ment damunt la blanca fulla de paper per llurs
mans femenines. Quant aquestes dònes entrin de
nou al museu, amb la seva col·lecció de llapiç i
una carpeta plena de fulls de paper sota el bras,
allavors podrà dir-se que aquestes sales del Lou¬
vre tenen la mateixa fesomia d'abans la guerra,
car de moment elles hi fan falta.

En predilecció es més frecuentat el museu del
Luxemburg, ont l'escola inglesa moderna, l'esco¬
la belga i la sala italiana plena de color, junt
amb la bella nol·lecció de Rodin, i els bellíssims
aigua-forts de Frank Brangwyn atrauen sempre
l'atenció dels vianants que venen a cercar quel-
cunes d'aquestes impresions d'abans la guerra,
quins records reviuen somniosos.
El bust d'en Paul Hervieu quin aniversari de

la seva mort s'ha conmémorat en el teatre de la
Comedia Francesa, ocupa desde uns quants dies
un angle de la gran sala d'esculptures ont la mis¬
sió d'eternitat comensa...

Deixant les esculptures de Rodin per a anar a
visitar l'escola inglesa, ens trobem amb dos re¬
trats, que si simpàtic es l'un, no menys ho es l'al-
tre. L'un es el gran il·luminador de les diades de
Carso, en Gabriel d'Annunzio; dit retrat es pintat
per una dóna amiga, o més ben dit, més que ami¬
ga del gran poeta, na Romaine Brooks, artista
original per la seva simplicitat, dominant de la
seva paleta tota la gamme de tons grisos. El poe¬
ta està al devant de la mar nuvolosa... Una onada
s'esquinsa i cobreix d'escuma la platja deserta...
I guaitant els ulls del poeta fa pensar amb unes
pàgines deleitoses del Triomf de la mort.
I al devant d'aquest retrat es troba el de l'Emil

Verhaeren, el poeta de la tràgica i esgarrifosa
mort plorada per la poesia.

Poc conegut es aquest poeta a Catalunya. L'ex¬
cellent crític literari Perez Jorba va presentar-lo
a la nostra terra amb un hermós estudi insertat
a la revista Catalonia l'any 1898; d'allavors ençà
poc s'ha parlat d'ell, per nosaltres era un poeta
inconegut, han anat passant els anys fins arribar
al 1906, i allavors, mercès an en Guanyabens, po¬
dem fruir de la traducció d'una poesia d'en Ver¬
haeren fullejant el llibre Irasplantades, i poca co¬
sa més ens queda per a nosaltres.

T com si després de la mort l'artista fos més
comprés, les màquines d'impremta acaben un lli¬
bre en el precís moment que'l poeta desapareix.

Choix de poèmes, aquest es el llibre de l'Emil
Verhaeren.

Tota l'obra del gran poeta hi es representada.
Canta les viles de Flandes amb tot çl sentiment
noble de la seva raça. Hi han versos tumultuosos
i entussiastes que ritmen com el galop d'un ca-
ball, canta la fraternitat europea, i quant arriba
la tempesta de la guerra es revolta contra l'inva¬
sor, i allavors l'amor de la patria el fa més gran
poeta.

romA PLANAS.

Paris, Desembre 1916.

PLASTICA

Santiago [Rnsífiol
Altre volta tenim al carrer de Petritxol al se¬

nyor Rusiñol fent exposició dels seus jardins i
també com sempre amb la seva fredor i duresa
característica.

El senyor Rusiñol agrada molt al públic i tam¬
bé diuen que te molta personalitat. Es vritat. En
Rusiñol te personalitat més no mirat baix el punt
de vista del art ni en la manera de veure les co¬
ses, sino que.la personalitat d'en Rusiñol esdeve
del assumpte que ha trovat ja pintat en el natu¬
ral i ell com una màquina fotogràfica ho trans¬
met a la tela.
I es clar resulta fret com resulta també freda

una fotografia colorida.
Quan en Rusiñol vol pintar una cosa que no

es jardí, ja no es en Rusiñol de primer, ja no té
aquella personalitat qu'el caracteritza com es pot
notar en els cuadres que en el catalee porten per
títol «La casa de la Bruixa» i «Cases penjades».
I això remarca més lo dit que la personalitat

d'en Rusiñol, no esdevé de l'obra sino'del as¬
sumpte.

En aquesta exposició te quadres que recorden
les ilustracions d'una novela anglessa.

En el quadre «primaveral» ha abusat del blanc.
Te quadres en que impera el color vert (no
com a tonalitat sino com a esser un mateix vert)
com el senyalat amb el nom «Jardí del mestre
capellà» altres de groc de farina de galeta «La
capella» i aquell «jardí blau» amb aquell blau
eternament igual.

En Rusiñol té el temperament no més que de
pintor. De gust en té molt al escullir l'assumpte.
I fins a l'altra exposició que segurament serà

la dels quadres que pensa pintar en el seu proper
viatje per Portugal.

PEEE MARCH.
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RIMS DE MOFA I DE BARRILA

vAmoi
Quan algún cop vaig al cafè
per a distreu'm una estona
us puc ben dir que no hi ha re
que'm cansi més que un baladré
quan sense solta sempre enraona.
I com la bona educació
no'm permet dar-li carpetaço,
he trobat un recurs molt bó:

—Que vols jogar—pregunto jo
per fê'l callar—un xic al passo?

Si acàs de dones vol parlar
i en dir-ne mal gens no repara,
mirant si'l puc fer-lo callar,
dic:—A la dóna al bescantar,
que no't recordes de ta mare?
I si no'l puc convence pas,
arguments sòlids entrellaço;
pro, si em diu:—No'm convenceràs—
miro al moment sortir del pas
i dic amb mofa:—Ja ho veus; passió

Quan oblidant-se dels quefers
no pensa més en tot el dia
qua anà embrutant forses papers,
creient-se ja, escribint en vers,
amb viilgarismes fer poesia;
si al fer-li veure que el que escriu
és cada vers un trabucaço,
veig que, enfadat, em contradiu,
apaivegant-lo compassiu:
—No'n parlem més—ii dic—noi, passo!

Quan algún cop es creu graciós
i diu no més xavacanades,
vaig per reptar-lo amb to amistós
per a que sigui home seriós,
deixant de dir tarambanades.
Pro si no puc això assolí
i va seguint fent el pallaço
sense voler fer cas de mi,
deixant-lo estar, li tinc de dí:
—Fes el que vulguis, quejo, passo!

A'·ol de política enraonar
i sé que és un panxa-contenta
que als governants vol criticar
quan ell els passos sol menar
per trobà el sol que más calientaf
Sa inconseqüència faig present;
prO si s'enfada, no'm traspasso,
perque canvia avui la gent
de direcció mateix que el vent,
i deixant fer-lo, li dic:—Passo!

Aquell que vol tení un renom
i és un sabata de set soles;
aquell que diu mal de tothom

i d'ell, s'enfada, si ho ha fa un hom;
qui vol que'l creguin contant boles;
el que és un pillo i vol sé honrat,
quan fent el mal un cop el caço...
amb cap d'aquets mai m'hi enraviat;
per fèls callar ja ho tinc provat;
que no'ls convenço? Doncs, jo... passo!!!

CANDOE SALAMÉ.

Això de les intervius s'ha posat tan de moda i
tothom s'hi veu tan amb cor a empipar als que
tenen la desgracia (en aquest cas concret) de pui-
jar dos dits per sobre del nivell del reste dels
mortals, que nosaltres no havem volgut esser
menys empipadors qu'els nostres coliegues i es¬
cullida la víctima amb tota premeditació, l'ha¬
vem interviuat amb alevosía i ensanyament, com
correspon a tot reporter que s'estimi, per a qui no
hi valen portes ni ordres formals al servei que li
barrin el pas.

Nosaltres quan exercim el nostre sacerdoci de
reporteratge fem com el Tenorio

A los palacios subi
y a las cabanas bajé,
y en todas partes dejé
memoria amarga de ml.

sobretot lo últim. Qui ha sofert una interviu s'en
recorda tota la vida.

Aquesta vegada hem tirat alt; una celebritat
mondial, en l'art de les lletres, s'ens ha posat a
tom i nc.podiera pas deixar passar una pessa tan
bona sens enjegar-!i el tret.

Disposats a n'això, ens encaminem a I'Hotel
on el poeta s'hostatja. Fem passar la nostra tar¬
jeta. Torna al moment el criat i'ns introdueix en
la cambra del Mestre.

No describim l'habitació—com es costum en

aquests casos—perquè els quartos d'hotel son sem¬
pre iguals. En X. (ens callem el nom per a no do¬
nar-nos importancia) està sentat en una butaca
prop del balcó; en les mans té un llibre. Al passar
el dintell de la porta (nosaltres, no el poeta) ai¬
xeca el cap i ens cobeija un segón amb el seu es-
guart tranquil. Com ens torba la mirada serena
del Mestre!

Ens fa senyal quo podem passar. Amb respec¬
te, ho fem.—Mestre, li diem, perdoneu si venim a
interromprer la placidesa, o qui sab si tal volta
l'amargor, de les vostres meditacions, emperò
nosaltres no podíem, no debiem, deixar de venir
a molestarvos per a poder comunicar als nostres
llegidors vostres autoritzades opinions i trasme-
trer-los-hi fil per randa l'encís de la vostra parau¬
la d'apòstol...

_ ?

—Digueu-nos, Mestre- ¿Creieu que de resultes
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d'aquesta guerra sens parió, l'orientació literaria
d'Europa canviarà de direcció'r' Tornaran els
temps romàntics després d'aquesta febra, o'ns fa¬
rem divuitcentistes o potser fins cubistes de les
lletres?

No digueu rés més, Mestre, l'eloqüencia de la
vostra mirada ens diu prou clar lo que penseu so¬
bres això... Vullgau dir-aos are ¿heu sentit parlar
del nostre teatre'en el seu estat actual? Per quin
cantó creieu que'ns hem de decantar?

—Ja vos havem comprès. Hi han silencis molt
més eloqüents que'ls discursos d'en Castelar, pe¬
rò ¿no penseu que tal volta el vodevil siga un es-
qué per a fer tornar insensiblement el nostre pú¬
blic a l'antiga llar i que...

La mirada del Mestre vaga perduda i distreta
per entre els milers de caps que pul·lulen en totes
direccions de la concorreguda arteria. Respectem
el seu ensimismament.

En X. ens torna a mirar amb aquella mirada
freda, indiferent. Comprenem el seu estat i fem
uns moments de silenci.

—Digau-nos, senyor, quina opinió vos en ha¬
veu format de l'estatua d'en Pitarra?

—I del Cinc d'oros^

—I de \a. "pedrera del carrer de Provença?

—Sou discret, Mestre, i digueu, digueu que
vos ha semblat Barcelona, la bella ciutat d'hi¬
vern, segóns canten els reclams de l'Atracció de
forasters?

Hem cregut que ja haviem obtingut del noble
i amable interlocutor (?) tot quan desitjàvem i
crèiem que podria interesar als nostres llegidors
i no havem volgut molestar més al insigne hoste
de nostra ciutat i remerciant-li la seva bondat
envers aquest humil reporter, ens havem des-
pedit.

El Mestre, ha fet un lleu i gairebé impercepti¬
ble moviment amb el cap i ha continuat abstret
en les seves meditacions, mentres nosaltres sor¬
tíem, discrets, per la porta d'aquella cambra que
tenia l'honor d'arredossar la figura augusta del
gran poeta.

De calent en calent traspasem aquestes im¬
presiona al paper. En elles hi veuràn nostres lle¬
gidors ben clar l'inmens talent del poeta retratat
en les atinades respostes que tan discretament ha
volgut donar al nostre interrogatori i nosaltres
servarem sempre un recort d'aquesta entrevista
amb que hem torbat uns instants la plàcida con¬
centració del Mestre, amb l'impertinent atrevi¬
ment del .reporterisme que obliga a fer-se pesat
als interviuats i mercès encare quan no s'hi va
acompanyat del redactor fotògraf (cosa que no
saltres, prudents, no hem fet) per a fer-los-hi la
guitza impresionant unes plaques

BARCINONENSIS.

Mirant-VOS al Altar
A l'amic predilecte Mossèn Miquel Qíier i Rossell

Nou Prehere.

En tant treu sa florida frissosa l'esperança
i la magnificencia mostra sa magestat,
també la flama s'alça del cor enamorat
i l'emoció don l'oscul ben fort a la gaubança.
Amic, teniu la cima de la montanya santa,
la cima benaurada de sorprenent albura;
es que hi riuen els lliris sots l'eterna blavura;
avui riu i alateja la joia més geganta.
Après seguiu placivol els plecs de la memoria
i allà'n la llunyania, vora lo més pregón
trobeu aquell gran dia de llum, amor i gloria
en que'l Senyó us signava l'altura d'aqueix mont.
I llegiu ses paraules suara misterioses,
i aquell hermós diàlec de Deu i'l tendre infant,
veieu també les planes, els monts i valls asproses
qne tot fen el viatge s'anaven ostentant...
Ara ja tot propici tant sols el cor arbora
un gran desitj d'immolament;
la victima demana, car fondament l'anyora
i la natura ostenta's devota i complacent.
Mireu, per vos rossejan els blats formosament,
les vinyes son rublertes de fruita saborosa.
Devé l'hora suprema, l'hora mirteriosa,
sian vostres mans blanques immaculadament.
Estronca's la frissança i'l pà i'l vi preneu,
els llavis com tremolan al caure'ls mots potents!...
Ja hi ha baix les especies Jesús com en la creu;
Amic parleu ben intim que son els grans moments.

Mossèn PESE VERDAGUER.

L'INTELECTE GRIS
(Poesia moderna)

Claror blave i esblaide
de ruent sol,

suspir grec de la gran Grècia,
alegria del meu cor;

corranda meua,

follia de ma il·lució,
gaudiment d'ànim,
papelló d'or,

ves i digas a la done
que afollona
i apressona

la tristesa del meu goig,
que la vida
malehide,
es un consol.

Els versos que no s' entenen
son els mellors,
puix comprenentlo

cambiariau d'opinió.
lluís MILLÁ.

Conca de Barbará
Darrera mesada del any SETZE.
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BCOS

El nou Gobernador de Barcelona feu la sevaentrada triomfal a la provincia. Bombos, pla¬
terets, ensabonades, i la seva fesomia per tota la
premsa.

Per ara tot es de color de rosa.
A l'hora que escribím aquest eco, el nou gober¬

nador encara no ha sortit a L'Esquella.

Segons digueren els d'allí dalt, el senyor Mo¬róte fou elevat al càrrec de gobernador de la
provincia de Barcelona «en reco/upensa a sus muchos
méritos.T

Montres els nostres gobernadora vinguin a go¬
bernarnos com a recompensa...

Els nostres llegidors estiguin seguríssims deque el set i mig continuarà essent un joc
prohibit.
I continuarà jugant-s'hi; naturalment!

Iara que diem del set i mig...No fa gaire que tornant de l'Universitat và¬
rem passar pel davant d'un cau...

A fòra'l cau hi estava pal plantat un home amb
bigoti i una gorra que semblava un casco. No và¬
rem fer-ne cas perquè d'homes com aquell i del
mateix aspecte ne veiem cada dia a cada canto¬
nada.

De dintre'l cau va sortir-ne un altre home que
encara que anava de paisà, vàrem endevinar-li
tot seguit, amb la nostra suspicacia, que ni amb
la modestia volem amagar-nos, que's devia haver
deixat el sabre a casa.

L'un i l'altre ajuntant se varen caminar un
troç.

Aquell del sabre, vaja! vull dir aquell que se
l'havia descuidat, va donar an aquell que no s'ha¬
via descuidat rès unes monedes platejades, tot
enraonant-li amb misteri...

Nosaltres ens pensem que devia dir-li...
— loma, Xanxes... Tontas pa li i tantas pa mi...

No quiero nada que no sea mio...
★
* *

El periòdic madrUenj Nuevo Mundo del 19 d'a¬quest mes dedica un article amb caricatura i
tot a l'actriu Margarida Xirgu; aquest article es
una mena de biografia de la tràgica catalana i
entre varies tonteries, diu que la Xirgu es filla de
Molins de Rei (única veritat) i que en el teatre de
l'òpera d'aquest poble rialler, els pares de la Mar¬
garida s'hi gastaven molts diners per a inculcar-li
l'afició a la música ja que descobrien en ella afi-
ciòns artistiques, afegint que el seu mestre de
música era un empleat del Jutjat municipal que
ademés desempenyava els càrrecs de agutzil i
sereno.

iQuantés bestieses per fer un article humo¬
rístic!

Mercès a la publicació madrilenya La novelacorta molts catalans han conegut an en San¬
tiago Rusiñol com a novelista.

D'això vàrem sentiç protestar-ne en un grop
de catalanistes dels reconsagrats; nosaltres, més
despreocupats, ens felicitem deque aquests cata¬
lans hagin fet coneixensa amb en Rusiñol nove¬
lista, encare que amb llengua forastera.

Havem estat invitats a la inauguració de l'esta¬bliment que els dependents del desaparescut
restaurant El Rhin han obert a la Ronda de Sant
Pere amb el nom de El.Nou Rhin.

I l'ecoista no pot menys que fer una propagan¬
da del nou restaurant per lo molt bé que servei¬
xen, pel gust artístic de la instalació, i per l'a-
graiment d'aquelles copes de xampany que's va¬
ren vessar per la prosperitat del nou hostal.

En el carrer d'Aragó s'hi aixeca un kiosc per ala venda de periòdics, cerilles i altres arti¬
cles. Això no té rès d'extraordinari, però si que
crida l'atenció les dimensions de dit kiosc que son
migrades. Talment sembla setmesó comparat amb
altres.

L'home encarregat de la venda d'aquest esqui-
fiment, es alt, gras i ben plantat. Quant s'està pre¬
nent el sol recolzat en la barana de la granja i
un compara el kiosc i l'home, es trenca el cap ru¬
miant si l'home entra dintre el kiosc, o el kiosc a
dintre l'home.

Prometem un eco quan ho treguem en clar.

Tota la premsa barcelonina ha dedicat exten¬sos articles necrològics a'í a memoria del ma¬
laguanyat mestre En Manel Giró Ribé.

Indubtablement que el músic finat era un ar¬
tista dels pocs que s'han significat a Catalunya.
En Manel Giró es mereixia aquest homenatge. Lo
que lamentem es que un home que ha demostrat
esser tan considerat i reconegut son talent musi¬
cal, tingués tants pocs amics en el acte del ente¬
rrament, puix no passaven de la dotzena, entre
ells un sol mestre compositor. En Bosch Homet,
del que'n som entussiastes per la seva modestia i
per son talent.

NOSTRA PARLA
«Oh llengua a mos sentits més dolça que la

mel», digué en bon-hora un jorn gloriós en Carles
Bonaventura Aribau en sa inmortal «Oda a la
Patria», i aquelles estrofes d'una formosor no sen¬
tida anys ha en nostra terra, vibrants com un tòc
de clari al cridar a combat als guerrers, ensemps
que càl·lides i fiairoses en l'alè de Taimada que
sentim suaument lliscar per nostre faç llavors que
a pleret a cau d'orella li esgranem les maravelles
de Tamor, hagueren el dó, la virtut, de deixondir
del cor de nostres avis ont s'eren dormides com la
princeseta encantada en lo més pregón del to¬
rrent, les belleses d'aquesta parla nostra fins ales¬
hores poc menys que oblidada, cegats, enlluer¬
nats com estaven per les melodies empalagoses,—a
la manera d'esser dels catalans,—d'aquella parla
forastera que are que havem assolit el plè desen¬
rotllament no avorrim,—i tenim prous motius per
avorrir-la,—com molts se pensen, sinó que no la
volem perquè ens la imposen; perquè ens obli¬
guen a parlar-la anc que sia malament. I veureu,
amics, germans de penes i sofriments, que en el
fons del cor ens apunten les paraules catalanes,
ben catalanes, franques i sinceres, perdent aquest
caent, aquesta espontanitat, al haver-les de tra¬
duir arràn de llavis; paraules que en sent defora
son tan diverses de les que haviem pensat, que
moltes vegades ens "preguntem a nosaltres ma¬
teixos que si hi haguessen gents que Testimessen
tan com nosaltres la nostra, aquella parla, no
ens prohibissen,—ells que poden fer-ho,—de par¬
lar-la, que's mal-metre-la.

No us penseu, germans del reste d'Iberia, que
no la volguem la vostra llengua perquè sia caste¬
llana; no la volem perquè no es nostre. Sabut es
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que la parla es l'áuimá, el cor, ont palpita la vida
de tot un poble; aixís, quan parlem català, els
sentim els mots que diem perquè són l'espili ont
el pensament s'enmiralla, i es per això que l'esti¬
mem tan aquesta parla nostra, sobria, «ruda»—
com diueu vosaltres,—perquè junt amb cada mot
hi posem una guspira d'ànima; perquè encar que
siem ben lluny de la Patria serva el" regust de
l'aspre del terrer, ensemps que la dolçor plena
d'ingenuitat d'aquelles paraules d'amor que sen¬
tirem tremolant de goig dels llavis vermells de la
donzella estimada.

En la Diada de la Llengua Catalana, jornada
gloriosa que senyala ei començ d'un bell esdeve¬
nir, fills de totes les terres de nostra parla feren
formosos parlaments que després d'emocionar-
nos pregonament finien amb una forta abraçada,
abraçada que portava el perfum de la «horta»,
dels vergers fiorits, dels camps de tarongers, d'a¬
quelles dònes tan belles, d'aquelles dònes tan bru¬
nes, de l'incomparable Valencia; ens portaren les
cançons de Mallorca somniosa, gentil donzella
que de peus dintre la blava mar gira els ulls en¬
vers la vella Catalunya com cercant recé en el
noble pit de la mare estimada, tantost les ones
fil ien randes d'escuma que l'oreig va portant vers
la nostra terra per desfer-les en els sorrals de les
platges catalanes; ens portaren el perfum de les
muntanyes regalades, els suspirs d'aquells nobles
fills de Rosselló i Cerdanya, d'aquells germans
nostres que enllà al lluny lluiten i saben morir
per un ideal, essent ses derreres paraules un ¡adéu!
ben català a la mare, a Taimada, a Tesposa, als
fills, al cel blau, a les muntanyes, que, al·lucinats
per la febre de la mort, els apar que.blavegen en
llà de l'horitzó. .; i també, anc que no hi fosseu,

~ sentirem Cum bategava el vostre pit, vosaltres,
fills d'aquell trocet d'ilia Çarda, qiie através dels
sigles i les opresions serveu encar pur el bell par¬
lar catalanesc..'.
■Si, germans, això es: ajuntem els nostres cors

que bateguin al unisó, i bastim-li a la nostra par¬
la Tempir espiritual de totes ses encontrades, que
baix ei seu niàgic domini veurem com la Patria
s'enlaira amunt, amunt, per dessobre les boira-
des, i llavors serà vingut el bell temps que veu¬
rem passar sots els seus peus les ponentades, les
tempestes, vingudes à'aquel es terres, que passaràn
blanes, mansoies, cel enllà, fins que a la fi anant
esvaïnt-se, es perdràn ai lluny del lluny per l'im¬
mensa blavor de' la mar llatina, tantost que la
nostra Patria serà besada pèl sol de l'eterna lli-
vertat que tot ho fa gran; que tot ho dignifica.

Parlem-la; escrivim-la sempre la nostra llen¬
gua gloriosa: siem dignes d'ella, catalans, car,
com digué el poeta, «poble que reconeix sa llen-

■ gua, se recobra a si mateix».
joEDi RIBES MARTI.

DE PROSES BARBEES
Al amic en Joaquim Vilar,

fervent aimador de les lletres patries.
EL JORN

M'apar veurer en les tenebres de la nit apa-
reixe-hi Ploreai rebossauta de beutat i alegria.

L'horitzó, aquest horitzó que s'ens presenta on
tots els jorns devall els mateixos caràcters, co¬
mença a clarejar tantost ia nit tenebrasa cavalca
en sò de retira.

De sobte, de les brunes ombres que es remo¬
vien pel cèlic mantell, ja ni un astre s'en ovirava.

Ja les despulles de la nit havien desaparegu¬
des, assolint-les aixís mateix la ciaretat inmensa
que Fioreal devalla.

L'Apol-ió, mig baraliant-se amb la fosca, allà
en l'horitzó, exía magestuos, altiu, amb una força
tal, insostenible.

El jorn presentava's ferreny i ardit.
El dia avençava neguitosament, fruint-hi en

ell els melosos càntics d'amor tendre i compassiu.
ApolTó havia ja deixat el Llevant anant amb

titànics passos a cercar l'esfereit Ponent.
Ja havien passat els darrers rastres del matí

superb."
La tarda, aquesta tarda plena d'il·lusions vis¬

cudes, havia apareguda modesta i riallera per a
els que els assoleix çò que'n diuen amor.

Ponent havia's ja topat amb el ferreny Apol·ló.
La lluita fou breu; Ponent era vençut.
En Tinmensitat del cel sols que s'hi oviren fo¬

gueres horroroses i viaranys de sang.
Apol·ló aguerrit havia ja desaparegut i amb

ell tota una llegió de soperbes boires; un exèrcit
victoriós.
I després del jorn feliç, del jorn d'amor, ha¬

via's aquest altra volta reduït a la més pregona
tenebra.

Fioreal havia donat un bes d'amor a TApol·ló i
amb ell emprengué la ruta ferrenya.

LA NIT
Après que'l jorn hagués socombit devall la po¬

tencia de la nit, revestia's aquesta d'un aire triom¬
fal amb una posició enèrgica, segura.

Llà d'enllà, les estrelles formaven carreres so¬
perbes, removent-se quines d'un costat quines
d'altre.

Neptú esfere'it corregué al encontre del ferreny
Marte, i allí fou el començ d'una lluita sagnanta
1 ardida. .

Neptú fou maligne, sa feresa inmensa; de per
tots indrets desprenia's de cascates virolades i de
foguerades temudes-

Marte esblandia destre els mellors armaments

que havie's procurat en son poder de ferreny deu
de la guerra.

La lluita fou esfere'idora; es perllongà en mig
de les tenebres com si fos una màgica visió per¬
torbadora.

La cascata de focs ardents ha desaparescada;
sols una escuma de fum, boirina i sang en son en¬
torn devalla.

El vencedor no's veu, ni el que es retut s'ovira.
Tot es tenebra; tot brú.
De sobte, la ciaretat traspunta.
Primer, sembla que Fioreal volgués exir de

son liare silenci per a posar pau a aquella sag¬
nanta lluita.

Après, sembla decidir-se'n; surt, cerca i re¬
cerca.

Neptú i Marte han desaparescut, i amb ells
l'inmensitat d'estrelles; les clarors potentes de Fio¬
real els han amagats de vista.

Apol·ló ix, i mira arreu d'arreu... Les tenebres
eren fallides; la nit retuda.

JOAQUIM TEIXIDOR ROIG.
— 22 ~



festa

Sonets a l'amada ausent
VII

Jo tot ho amava al mon i en tot veia bellesa
ans de sentir per tú la dolça bogeria
qu'm fa pensà, amor meu, en tú de nit i dia
omplint mon cor amant de pler... o de tristesa.

El cel, la terra, el mar, tot!... amb quina dolcesa
ho veia el meu esguard que'l teu no coneixia!...
1 un gran amor mon cor per tot el mon sentia,
no ardent com el que't tinc, mes quiet tot placidesa.

Emprò, dès que't conec no estimo sinó a tú
i per tot altre amor mon cor no's deixa dû,
car en tos ulls jo veig del sol la calidesa

i en tos llavions de foc, gusto els plaers del mon...
1 aiman-te a tú mon cor, que es teu, d'amor pregón
aima també, com ans. al mon i sa bellesa.

VIII

La meva vida, amor, per mor de ta llunyança
s'escola tristament sens altre dolç conçol
que'ls meus records d'amor i l'amable esperança
de reveure els teus ulls, més rutilants que'l sol.

Dolços records d'amor!... Jo penso amb delectança
en quan era aprop teu i em sento près del dol
de no podê-t besar i en mi creix la frisança
de que siguis, oh, amor! ben prompte'per mi sol.

No més al pensament de que't podré reveure
ja mi^;-plorq do goig i em costa tant de creure
que, fins sentir ta veu, no estaré convençut...

Llavors, reina del cor, prop teu, quina gaubança!...
Mes, després, novament lluny de tú, l'esperança
i els bells records d'amor, seràn ma joventut...

IX

Tot el goig, tot el pler que sento al teu costat
en els amables jorns que veig ta dolça imatge
se'm tornen dol pregón al fi del meu romiatge
quan m'allunya de tú, de nou, mon crudel fat.

Oh! l'hora tan crudel en que de ta ciutat
m'en vaig, i emprenc tot sol, deixante,'el meu viatge!
Jo'm sento trist, molt trist, i esguardo eí teu visatge
i dic, mig sanglotant, ton nom tan estimat..'

Veig tos ulls, ton somrís, ton cabell d'or sedós
i es plany l'amor vehement que'l dû mon cor gelós,
i d'allunyar-me sento una profunda pena...

Tot el goig, tot el pler que sento al teu costat
se'm tornen dòl crudel quan de tú m'he allunyat,
fins que'l teu dolç record, el meu cor asserena...

SALVADOB sociAS i PORNELL.

TOT PASSANT
L'he retrobat torces vegades en la meva vida.

No se pas quina va esser la primera vegada; més
si que d'ella en guarda un recort ben sagnant el
meu cor.

Cada vegada que l'hi vista, ha revisculat en
mi aquesta ferida.

Perquè s'ens posen devant nostre aquestes dò-
nes'?

Té uns ulls voluptuosos i diuen d'amor i d'odi,
i d'anyorança, i de no se que.

1 els seus llavis—oh, quins llavis!—bé prou sa¬
ben l'agre-dolç d'altres llavis, i qui sab si d'ells
ne senten la nostalgia.
I riu, riu no se si amb rialla histèrica o satàni¬

ca, i aqueixa rialla es unes voltes agradosa, suau,
i altres es aspre, es clava fins al cor...

I el bon amic m'apretava el bràs, i sentia ela-,
var-se les seves ungles, i me l'estrenyia fortament'
en el seu paroxisme nerviós.
I volia riurer i la seva rialla se li glassava als

llavis, contraient els muscles de la cara, i aquella
rialla es convertia en una ganyota espasmòdica.

El temperament del meu amic era fortament
excitable, i la seva imaginació corria sempre com
caball desbocat. Nu tenia doncs rès d'estrany que
aquella dóna que es perdia enllà, en mig la ger¬
nació, li hagués provocat aquest estat.

Era esbelta i d'ulls somniosos i penetrants, vol¬
tats d'un cercle amoratat, prima, i d'un caminar
airós, i passava, deixant el seu pas un no se que
de desitjós i de respectes, una cosa que atreia com
si fos quelcom magnèric.
I jo veia la mirada del amic perdent-se per

mig la multitut buscant la direcció que ella havia
seguit.

Continuava el bon amic el seu parlament, més
jo crec que en lloc de parlar amb mi, creia més
bé que caminava sol i que parlava amb ell ma¬
teix. . •

Era un capvespre—jo aleshores l'estimava—
que li vaig portar un pomell de roses blanques,
d'aqueixes roses que engendra la Lluna, i jo les
havia besat totes, i en cada bes transfusionava
un meu pensament en elles. Jo prou sabia que
aquell pomell era el millor discurs que li podia
endressar, perquè al besar les roses, ella, tots a-
quells meus pensaments es confundrien en ella
mateixa i ella quedaria asadollada de mi.

N'hi vaig fer ofrena, i els reus ulls van mirar-
me; jo se que li comensava a parlar d'amor. Quant
temps va passar'? No ho se, quan vaig tornar en
mi, ella havia esfullat totes les roses sense besar¬
ies. Aixó si que hp sé: sense besaries.

Perquè ho necessitava si havia llegit tots els
meus pensaments én els meus ulls? Perquè neces¬
sitava besar les roses per a saber lo que jo volia
dir-li?

Mes no, jo aixó no ho volia, jo no volia que
ella sabés tot quan jo pensava, jo volia que ella
sapigués solsament tot aixó que jo haviajdit a les
roses, a les blanques roses...

I aleshores, si, el meu bon amic va riurer. Fou
una rialla estrident, una rialla de toll.

Mes jo crec, com el meu bon amic, que en
aquella mirada hi ha quelcom.

Mes que es aixó que hi ha en la mirada d'aque¬
lla dóna?

CARLES PADOVAL.
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Aquest recital tindrà lloc el proper divendres
a la tarda, festivitat de la Purificació.

En el nostre proper número començarem a pu¬
blicar els articles de col·laboració que escriurà
expressament per a Festa el prestigiós prosista
En Prudenci Bertrana.

AVI8 IMPOBTANT
advertim als col·laboradors expontanis

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

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

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

El nostre bon amic l'Ambrosi Carrión està so¬
frint la més grossa de les tribulacions.

El nen Angel Carrión, son fill, quin naixement
baviem congratulat en els començos d'aquesta re¬
vista, i quin nom, no fa gaire, imprimirem en l'en¬
capçalament d'una poesia que 11 dedicà nostra
distingida col·labora la senyora Agna Señé d'Ay-
mà, La volat cap al cel a l'edat més tendra i xa-
mosa.

Amb la més franca sinceritat volem testimo¬
niar-li des de aquestes columnes, a ell i a la seva
senyora esposa, l'expressió del nostre condol.

Hem rebut un exemplar de cada una de les re¬
vistes Monianycs Regalades i Revue Catalane que's
publiquen a Perpinyà, redactades en català i
francès.

Agraím la atenció i corresponem afectuosos a
llur salutació.

També hem rebut els primers números de la
nova revista La Veu de Mallorca que's publica a la
ciutat d'aquest nom.

Li desitjem una ben llarga vida i establim gus¬
tosos el canvi.

Preguem an aquells dels nostres corresponsals
que encara no ho haigln fet que's serveixin en¬
viar-nos amb promtitut les liquidacions de tot lo
pendent de l'any 1916.

BOQUERIA, 32.-BARCEL0NA

Espeeialitat en eamises a mida

Miquel Guinart. Mercès de la seva adressa. Ha passat
l'oportunitat de lo que teníem de comunicarli. En carte-
ra la seva poesía.— P, Zaragoza Alamany. Es massa liare
i per altra pait ara ja seria "massa rescalfat.—Ramón de Ri¬
bas. No'l pt^dem complaurer.—Joan Mas Junyent. LI do¬
nem moltes mercès per les seves gestions. Estem mig emparau-
lats amb un i com que segurament m farem rès es segur que
farem us del seu amable oferiment. Les poesies en cartera.—
Pere Qiieraltó. No'l podem servir.—Joan Puig. D'ensà que
hem rebut Ja seva carta que al sortir de la redacció ens fem
acompanyar pel sereno. Cregui que la camisa no'ns toca a la
pell. Però'ns hauríem estimat més que en lloc de Joan Puig
hagués firmat el seu nom verdader. Volem dir que aquests
anònims jirmats amaguen sempre covardia.—Sebastià An¬
glada. No'i podem complaurei.—P. Nacata. Si, home; molt
ben fet farà de no deixar els pares ni la patria, però, per Deu,
deixi de fer versos; ja vàrem dir-li dies passats.—/'. Guilanà
Roura. Conforme; té pagat fins a l'Abril inclusiu. La poesia
en cartera. «Fascinament» ja va anar en el passat i li vàrem fer
l'envio.—Mariàn Amat. En cartera.—Lluïs Casamitjana
PlaudoUt. En cartera.— Jordi Ribes Marti. En cartera.—
Josep M.^ Planàs Carvajales. En cartera.—Lluis Camp-
many. Quina culpa hi tenen els nostres llegidors si l'amada
l'ha deixati—Queden Uetres per a contestar.
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