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Talment don foig llençar nostres miraáes,
«Il ininensa Llar pairal, per tos coiirens;
pe es dolç veure tos Ulls amb els arreus
a trene de jorn i après ses treballades!...

Com brans elaven ses íanpes ben llossades
eereant la terra lertil dels passats,
arreu ían grans rompudes i sembrats
i ompleuen els graners bones anjades.

ün mai parar en tots indrets impera
per snblimar-te i treure't els dogals
i plens d'amor ardent i ie sensera

mm

escolten l'esperança palpitanta
i senten vinre'l íoc dels patre pals
pe riimbeja ta eusenja sacrosanta.

Mossèn PERE VERDAGUER.
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Biblioteca Circulant de FESTA
La tasca de millores que'ns hem emprès va fent el seu camí. Avui podem anunciarne als nostres

llegidors una més que no dubtem ha d'esser rebuda amb agrado. Es tracta de la constitució d'una Bi¬
blioteca Circulant que havem organitzat a beneflci exclusiu dels nostres suscriptors.

L'empresa avui no es de gran volada, es modesta, però contant amb el favor del públic i que per la
nostra part no s'ha de perdre, puix sinó altre cosa la bona voluntat no'ns manca, estem segurs que
aviat li podrem donar una extensió important.

Havem reunit en aquesta Biblioteca un miler de volums que posarem a la disposició dels nostres
suscriptors, per a llegir en els domicilis llurs, mitjantçant, naturalment, certes condicions que prope¬
rament donarem a coneixer junt amb la publicació del catàlec de les obres que ara estem ordenant.

Els suscriptors que vulguin beneficiar, al mateix temps que del periòdic, de les obres de la Biblio¬
teca, deuràn satisfer una quota supletoria de cinquanta cèntims mensuals, quantitat sumainent insigni¬
ficant si's tè en compte que no's limitarà el número d'obres que desitgin llegir durant aquest temps i
sols es ficsa límit als volums a retirar cfiina sola vegada, això com es natural per a no perjudicar als
altres que solicitin llibres i's puguin trobar amb que poques mans ne retirin molts. La nostra fórmula
es llibre tornat, llibre retirat sense cap límit posat a Vabsorció (valgui la frasse) del llegidor.

Estem segurs que'ls nostres suscriptors es faràn càrrec del sacrifici que imposa el re unir el número
no petit d'obres, que si de moment no es cosa de gran volada, pensem amb l'ajuda de tots donar-n'hi
molta, tant es així que estem en tractes per a adquirir una biblioteca importantíssima que augmenta¬
ria en grans proporcions la que avui podem oferir-los-hi. Ademés de tot això, compendràn també que'l
treball d'administració es farà complicat en un grau molt puijai, descomptant el tràfec que portarà el
eontínuu moviment de volums, registre, envíos, etc., i no dubtem que'ns acordarán el seu concurs per a
ajudar-nos en la tasca empresa en prò de la ilustració del nostre poble i sabrán veure en la creació
d'aquesta Biblioteca, no un negoci—que prou a les clares es veu que no ho es, com no ho es la nostra
revista, ni volem que ho siga sinó la bona fé i l'afany amb que treballem per Catalunya.

Procurarem tenir enllestit per al proper número el Catàlec i les instruccións per al règim del servei
dels llibres que estem segurs ha de satisfer als nostres suscriptors.

CRONICA QUINZENAL

Fenòmens representatius
Mes de Març, mes estrany, un poc burleta i una

mica massa termentador...
Es aquest mes tot ell extravagant i inoportú,

amb ironies de sàtir refinat i presagis implacables
d'adversitats i tides. Se complau en burlar-nos a

gratcient, i ens paga amb desencants les belles
esperances tot just concebudes en les primícies
dels seus dies clars i lluminosos.

Comensem a deixar l'abric, deambulem més
poc a poc, ovirant la terrassa propicia a les discu-
sions amicals i de projectes inaccesibles, i ens
adonem llavors que hem obrat malament en dei¬
xar la representació teatral o el confort viciós d'a¬
quell recó de bar, entre revistes extrangeres i dò-
nes trashumantes i ulleroses, pàlides de tan mis¬
terioses i frenètiques.
I menys mal si encara, massa confiat i cavilós,

no't troves tot d'un plegat, al tombar una canto¬
nada, que has de correr adelerat darrera del ba¬
rret que't fuig rodolant, o a saUirons dessota d'un
tranvía; i més enllà, altres cops, xipollejant en¬
tre el fangeix inevitable d'un clot d'arbi e bene¬
volent queilé'l fa desconegut, en mig de les gene¬
rals rialles.

Ens congratulem, no obstant, ja que amb a-
questes ventades i inconveniències, pot trobar la
nostra petulancia i picardia, un satisfactori leni-
tiu, posant devant dels nostres ulls l'espectacle
sempre incitant d'unes protuberàncies femenines,
que la gracia ingènua d'unes faldilles curtes, al-
sades a temps sense disculpa, sab amanyagar-nos

temptadorament. agudisant els nostres sentits
tothora accesibles als amors i a les ventades.
I elles, ruborosos, fatals, turbados, apressant

el pas rítmicament egoistes, no saben encara si
han d'agrair ufanosament an aquest mes de Marg
l'haver-les delatades cobejables i plenes d'encís
pecaminós, o si han de maleir interiorment aque¬
lla casualitat "del temps inoportú, que no ha dei¬
xat somriure-les amb picardia, tot fruint el goig
desbordant de sentir-se galanament admirades.

Son les petites delectacions d'aquest mes brui¬
xot i estrambòtic, que'ns han compensat de les
exòtiques i doloroses impresions d'altres dies.
¿Exemples? ün, el de més vibració i de més plàs¬
tica. Fonen la primera quinzena que acaba de
transcórrer.

En un sol dia, corregudes de braus, eleccions
de diputats i professons místiques. 1 de cap a cap,
sis hores de sol. sis mès de pluja i dotze de venta¬
da, amb tot l'aditarnent de molèsties i fàstics.

¿Se vol més fatalitat en aquest mes de Març?...
Sang, fanatisme, ostentació, lluita, inconsciencia,
brutalitat; uns elements en contra dels altres; tal¬
ment com si la conglomeració dels entusiasmes
bélics, els més adversos i ardits, s'baguessen posat
en pugna i oberta guerra amb els genis del espai.
Cel i terra amb vintiquatre hores de proba. Una
revolució impremeditada. Una amalgama infer¬
nal d'esperitat corítuberni, que volia presentar en
l'espai d'un dia, la formidable oposició de dugués
forces beligerants.

¡Visca la terra! volia dir la una, la força de les
profesons, de les corregudes de braus, de les elec¬
cions...

¡Visca el cel! volia dir l'altre, la que desenca¬
denà les ventades, la pluja i els raigs solars ..
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La victoria no's decidí per ningiï. Com sempre,
eteinament, creats i creadors, esperit i materia,
marxant en continuu desacort i marcant cada ve¬

gada més l'enigme inexpresiu d'un interrogant
incontestable.

Veritat, justicia, creació; la imperiosa necessi¬
tat de totes les relligions i procediments que's dis-
paten la beligerancia aquí a la terra. Un superla¬
tiu desig de trobar enllfi del món la felicitat ma¬
terial que Diógenes ja suspirava amb la llanter¬
na simbòlica.

Tot en và; lluites inútils, ostentacions ridíco-
les, adoracions fatals.

No oblidem que moltes vegades, en aquestes
demostracions fanàtiques de pobles sensuals, mo¬
dernes batalles campals de diverses armes i es¬
cuts, el marasme de la sang desbordanta i tumul¬
tuosa fa retrocedir un sigle la perfecció de la hu¬
manitat, i el progrés dels pobles.

Son provocats massa fàcilment els odis i es¬
clats contraproduents, encara que sigan les més
de les vegades mal encoberts pomposament amb
el nom de festes i divertiments.

Segons la frasse d'Ossian, el llam'p fihiest de la
discordia es massa freqüent entre nosalsres.
I es per això que, una mica espectants i una

mica optimistes com a bons meridionals, prefe¬
rim burlar-nos de tot amb una perfecta generosi
tat per a totes les coses i principis, i aixis ilusio-
nar-nos inconmensurablement amb el triomf i la
serenitat del nostre anel esclusivista-

¿Acàs les iV ces de la alegria i el dolor no es¬
tán perfectament equilibrades?

¡Com hauria Üestomat irònicament, aquell vir-
tuosíssim esperit del inoblidable Bartrina, si ha¬
gués pogut presenciar les anomalies extraordina
ries d'aquets dies rebelts de Març, en aquest nos¬
tre poble barceloní, més rebelt i incongruent en¬
cara!

ABEL ARDIT.

liistfanliiBiies
I

Bona escusa té el malalt...

Volent una obra fer, dius:—Tan em fa—
si després de bregar, no la pots fer-la;
veig que imites del conte a la guineu:
quan no les pot haver, diu que son verdes.

II

Per a desarmar al contrari.

Al teu enemic,
el tracte d'amic;
enlloc de malicia
l'hi has de fer justicia.

Ill

L,a vera llivertat.

Vulgues la llibertat, no siguis nici
començant per no ser esclau del vici;
per que si acàs vius d'ell esclavilzat
al món no'n gaudiràs de llibertat.

IV

Mancats de criteri.

Que és bò ún treball, quelcun no s'ha adonat
fins que por altri el veu que es alabat.

Compte errat.

Al voler-te enmullerar,
pel pervindre assegurar,
no has mirat per rè el seu cor;
el dot que't pegui portar
fou l'afany del teu amor. (1)
I pensant gaudí amb dines
la vida amb més placidès,
s'ha convertit en infern;
per que sense l'Amor, és
la vida un sofrir etern.

VI

Per arranjar la casa del veí...

Per què els béns d'altri vols administrar,
si els teus no sabs portar?
Ja es una costum rancia

deixa el nostre pel dels altres passar ansia.

VII

Amistats frívoles.

Veient-te necessitat
deixar-te el teu amic gosa

al vent de l'adversitat? ..

Demostra que l'amistat
seva, val ben poca cosa!...

VIU

El mal s'encomana.

Per un tres-i-no-res mal-tractes ara

, de qualsevol manera,
essent vell, al teu pare...

i el teu flll. que es petit, tot ho repara!
—Ço que al teu pare fas, del flll espera!

IX

Verí infernal.

Es el desamor
obra del dimoni;
la seva amargor
mata la dolçor
que dú el matrimoni.

X

Cap burro s'ho coneix que ho és.

Si reconeixes que ets un ignorant, ■

al reconeixo, doncs, ja no ho ets tant;
quo el que ho és de debò d'ignorant, rai^

no ho sab conèixer mai.

i CANDOE SALAMÉ.



1/1 seiijor guilli
■neiija crema

Ja'l coneixeu ¿oi? al senyor Quim. I a. la seva
respectable familia també. Vos en he parlat mn-
tes vegades que es inútil que vos els torni a pre
sentar.

Com que ja'ls coneixeu suposo que vos fareu
càrrec de que a casa el senycr Quim es fa Sant
Josep; vull dir que's celebra la festa del Sant amb
tota la solemnitat tradicional, propia de easa el
senyor Quim. Però, suposat això, lo que no sabeu
son les trifulgues, mals-de cap, concilis i reunions
que motiva aital festivitat en l'atrafegada llar
del bon burgès en aital diada.

Vaig a fervos-en cinc cèntims.
A casa el senyor Quim, per Sant Josep es meu

ja crema i la crema que's menja a casa el senyor
Quim, no es crema de pastisser, no, es crema casu-

lana, la clàssi'^a crema istil Cullaretes, sortida de
les propies mans de la senyora Quima amb.la
col·laboració directa i aciensada del senyor Quim
i l'ajuda d'en Quimet i la Quimeta.

La crema de casa el senyor Quim es doble¬
ment alimenticia, doblement llaminera i afalaga¬
dora de la materia i del esperit alhora; la crema
burgesa d'aquella casa ont tot fa olor de vell, de
roba perfumada amb pomes, de cánfora i perfums
d'incens mascles, la crema aquella constitueix el
cfoM de la festa, el principi i fí de totes les coses
amb Sant Josep relacionades, la encarnació del
sant, el sant fet materia. Sense la crema no hi
hauria Sant Josep, aquest es la crema, millor dit,
la crema es Sant Josep, o, concedint molt, el cap
visible del Sant en la terra. La familia del senyor
Quim es aixís, el símbol fa la cosa. SenSe símbol
la cosa no existeix. Els símbols a casa el senyor
Quim sox\',coynestil·les.

Un símbol del caràcter de la mai prou alabada
crema barcelonina del carrer de la Palla, Bou de
la Plassa Nova i demés del casco antic i, per afei-
gidura, de casa el senyor Quim, no es confeccio¬
na aixís com aixís.

El midó, granadet i triat, ha d'esser primer de
tot sotmès a l'aprubació del inspector màxim re¬
presentat pel senyor Quim, després la Quimeta,
que amb eoses d'aquestes hi té la mà trencada,
s'encarrega de desfer-lo amb una mica de llet. En
Quimet mentrestant pela una llimona, quina pell
ha d'aromatitzar la digerible conjunció delicti
rovells d'ou que prepara la senyora Quima, mon¬
tres el seu marit inspecciona la canyella per a
assegurar-se de que's Ilegítima de Ceylàn i pesa
el sucre, com un apotecari les raatzines, operació
delicada que mai ha deixat fer per ningú i que,
per altra part, ningú s'atreviria a fer perquè tots
estàn segurs de qixe com el senyor Quim, ningú
ho faria.

En aquella cuina el tràfec ve a esser com el
d'un cassino de barri la "vigilia d'eleccions. Tot
son ordres, contra ordres, altra vegada ordres i
altra vegada contra ordres.

La llet i els ous, ja deixatats, van al foc. Mo¬
ment d'engunia. Instants aquells en que se sent,
no el vol de una mosca, sinó fins el treball dels
eorcs que roseguen les velles fustes dels basti¬
ments d'aquell pis del carrer de la Palla. D'un no

rès depèn que la crema slesguerri.

festa
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Una volta de cullera mal donada, un que se la
miri massa flcso en un punt determinat, el foc que
no marxi regular. '• -

— Quimeta, corra, venta!
—Quim, per Deu, la canyella.
—Quimet remena, que'l bras se m'adótin! • * '

• —No't deturis, que s'agafarà .

Cuatre caps, amb els seus vuit ulls 'correspo¬
nents s'aboean curiosos sobre la cassola ont es-ctiú
la crema. Cuatre alès que s'aguàrtten. Vutt-bi'élléS
que escolten. Cuatre nàssos que ensumen. Argòè
no vigilaria més. Pot estar satisfeta la crema; to¬
ta una honrada familia vetlla per ella. •

—Ja està a punt. ' : ; inoi-ut .

La familia respira,, les cares somrîtfetiP-han
passatels primers monients ú'engúnia.'S^hà'pôsât
et penell al cimbori; l'obra magna està^ ácalDáda J
ben acabada. ■ ' ' !•' •

Es feliciten mútuament.
—No hi ha ningú com la Quitna,- diu eL marit,

per a cGurer la crema a pun-t.
—Ni ningú eom la Quimeta per á arreglar- ei

midó. ' '

—Com en Quimet ningú' prepara millor la pel
de llimona.
I tots a chor juren solemnialment que eóm el

senyor Quim ningú sab amidar tant bé les dossis.
I queda reconegut per unanimitat que amb

això de la crema élls son uns trumfòs. " ■

No vos descric el dinar, però vull que sabeu
com se menja la crema a casa el senyor Quim. '

S'en fa una quanttiat enorme, més que abun¬
dosa, infalible procuradora d'enflts i es presenta
a taula en una plata com un gibrell. Gairebé
sempre surt gromullada i amb un deix d'agafat,
però si algú ho afirmava es guanyaria l'execració
perpètua de la familia.

S'omplen els plats a vessar. En Quimet, gola¬
fre i llaminer, s'endinza furiós per entre aquelles
onades d'argamasa dolça, enllardufant-se la cara
que amb la crema pren l'aspecte del seient d'una
criatura de bolquers abans de rentaria. La Qui¬
meta a cada cullerada fa unes monades i unes

exclamacions que trenquen el cor (hi han alegries
que fan plorar); el senyor Quim a cada bocada fa
petar la llengua de gust i la senyora Quima riu
satisfeta i amb les rialles el ventre li salta i li
agafa singlot.

Quan n'estàn farts-aixís tal com sona farts—
no s'els hi acut cap més comentari que aquest;
—Si demà tornés a esser Sant Josep! Quina llàs¬
tima.

Però a casa el senyor Quim no tastaràn la cre¬
ma fins d'aquí un any. Per Sant Josep, natu¬
ralment.

— 52 —



féstâ

La pols es nostre i>ò. de cada día; de la pols
naixem, en la pols vivim, i a la pols hem de
tornar.

La vida es pois organitzada, l'home es fang—
pols i aigua—i el món, admetent la divisibilitat
de,la materia, una inmensa polsaguera. Això es
molt amare pel qui profunditzi i s'hi encaparri,
car la pols, al menys per al meu gust, es una cosa
repugnant"

Tota la meva vida he fugit de la pols com del
diable. Desde les grans polsagueres de les rutes,
aquelles polsagueres apoteòtiques que aixequen
els tranguib tramuntanais, fins a les insidioses amb
les que us obsequien a ciutat les gents desapren¬
sives i poca-vergonyes m'han fet sempre torsar
de camíi

Al camp per a fugir de la pols paseu pel bosc.
A ciutat l'ilnic recurs seria passar per les teu.
lades.

Es aquesta una qüestió de molta trascenden¬
cia. Si les teulades fossin a peu plà l'home devin-
dría lliure de respirar o no tota mena de porque¬
ria, macerada per les sabates dels anants i vi¬
nents.

Qui no vulgui pols que no vagi a l'era, molt
ben dit, però aquí a Barcelona no iii ha maneres
de no anar a l'era. ¡I quina era! La pols de les
eres i de les rutes es pols natural, pols de roca o
pols de blat ignocenta i sense verí; la de la nostra
era es pols de malaltia, pols de dejecció, rols de
budell 0 de freixura.

L'home té dies d'optimisme, dies que no es re¬
corda ni de ia sentencia del Etern, ni dels mara-
vellosos descubriments de la microbología. ¡Ah,
però tot vos serà recordat aixís que feu els pri¬
mers pasos pel carrer! 1 anireu pintant esses com
un ubriac fugint aquí de l'escombra del depen¬
dent, allà de l'estora de la portera sacudida amb
uu entusiasme inexplicable, més avall de la ve'í-
na que des de'l balcó us desplega la catifa del re¬
llogat que fa matinada, com una bandera d'hos¬
pital. I tot son nuvolades suspectes, tot son fume¬
res tràgiques, tot son tot es dir vos que
sou pols i que la pols mata.

Jo que mai me soc netejat les meves sabates
amb elmocador de butxaca per no flcarme al nas
lo que duia als peus; jo que no em respailo més
que'ls dies senyalats, dies de vent, quan des de là
eixida puc, amb certes precaucions, evitar que lo
que'm trec de les calces s'em posi a la armilla i
lo que'm trec de l'armilla fiqui a la gorja, jo que
essent artista no escombrava el taller per no fer
anar el sota a sobre; jo, en fí, que una borla de
barber remenada a distancia m'asfixia, jo en a-
queix Barcelona, soc soportat calvaris de pols
com mai cap home en la terra els ha soportats.

Jo us podria esplicar diades nefastes. Diades
que soc comptat els pasos per sacs de ciment fiage-
llats per manobres a dos pams de la fesomia, i del
sac de ciment m'en anava a l'estora de la portera
—ja esmentada—rebutida contra els arbres o con¬
tra un fanal, i de l'estora al cuixí del lllmpia-botes
colpejat amb desfici des de'l pàs de la porta, i del
cuixi al cabàs de l'escombriaire les últimes res-

quicies del contingut del qual eren tretes a coces

pel funcionari, des de del cim del vehicol. I això

sensa contar amb l'exptosió impensada d'una por¬
tella de magatzem, des d'ont l'aprenent fa irrup¬
ció a la via pública entre un munt de papers, de
bilordes i de marmanya, ni amb el terrible es¬
combriaire municipal qui amb la seva escom-
brassa de bruc grata la terra seca de l'Aixamplis
—sector popular—país ont se fan dunes en les
aceres i ont s'aixequen tempestats de sorra com a
l'Africa.

Ho podeu ben creure si jo fos milionari faria
grans donatius de serradures, regadores i aigua
per regar, fundaria escoles de civisme, perquè la
pols que no vulguis per tu no vulguis per ningú.

PEüDENCi BERTRANA.

TARDOR
Aprofitant el temps
que el sol no pica massa,
he anat de bon matí
voltant per la montanya
a cercà un pom de flors
por feme presentalla
amb amorós desilj
a una fembra estimada
que estima mos anels
pro no m'estima gaire.

Darrera Santa Creu
ont hi han algunes prades
que als vols de la tardor
son un xic issolades
i que el jovent no hi vá
perque l'herba es mullada

, i'l lloc els atreu poc
per fer-hi una esmorzada,
s'hi crien unes flors
molt belles i gemades
que jo cullo amb dalit
per la fembra estimada
quejestlma mos anels
pro no m'estima gaire.

Oiian ja'n tinc un pom fet
m'entorno cap a casa
perque'l cel s'enfosqueix
i'l sol veig que s'amaga;
nO'fos que a mig camí
caigués una ruxada
que em fés malbé les flors
que porto per m'aimada;
em sabria molt greu
perque no'm vol pas gaire
i si perdo el present
amb que puc encisaria,
no trovaré altres flors
per rendirli homenatjo,
amb la flaira d'amor
de les flors bosquetanes;
i menys en aquest temps
que no s'en crien gaires
com les quejo he cullit
tan belles i gemades.

CAPIUS.
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CONVERSÀ DE GÀRRER
—¡Com passen els anys!... Sembla air qne erem

veïnes del carrer del Sant Crist de la Tapinería.
¿No s'en recorda, donya Ramona?...

—¡No me'n parli, senyora Angeleta!
— I d'això, a ben segar que si comptéssim ja ha

passat mitja centuria.
—¡Ja bo crec, borrangal... Una servidora per

la Candelera ne farà setanta cinc, i allavors...
—Vostè rai que encara es jove; jo, que per la

Mai-e de Deu d'Agost ja'n vareig cumplir vui¬
tanta.

— ¡Doncs cregui que'ls porta bé! Ningú els hi
faria.

—Si, però aquests ja son al sac, i ningú me'ls
treu de sobre.

—Tot lo que vulgui, però vostè, grades a Deu,
no té cap tara al damunt seu i això fa que's con.
servi tan fresqueta.

— ¡Ai, filla, no digui això, perquè de penes i
treballs!...

—¿Qui no n'ha passat en aquesta vida?
—¿Però com jo?... No digui, senyora Ange¬

leta.
—Si, dóna, sinó que vostè ha sapigut sempre

conformar-se.

—¿Que volia doncs que fés?... ¿Tirarme d'un
balcó a baix?

—¡Això mai!... ¡Quin disbarat!... Sobre tot si
vivien en quart pis. Parlant are d'altre cosa, el
senyor Josepet ¿es viu o mort?

—¿El marit d'una servidora?... ¡Ai el fill meu,
del meu cor!... si fa dotze anys que reposa.

—No estranyi la pregunta, com que una no
sabia...

—Doncs si senyora, al arribar de l'Havana, i
quan tot semblava que'ns venia de cara, es va
morir.

—Sempre ho veurà aixís, quan un menys s'ho
pensa els polls piquen.

—¡Pobre Josepet!
—Are em sab greu d'haver-n'hi sortit a parlar.
—¡Si vostè l'hagués vist quan va arribar de

viatge; Semblava un formatget sense cap ull, de
tan grassó i atapait que estava, quan de la noche
a la moñana, i com si me l'haguessin mal-mirat,
va anar fonent les carns fins a quedar com un pal
de mosquitera. Com que una servidora mai ha
tingut eap pèl de tonta, al veurer que'ls panta-
lóns no se li aguantaven i que les cames li feien
puente, com diuen els americanos, tot seguit va¬
reig pensar, aquest home té la vol fregir... i, jus¬
ta la fusta, miris si em vareig equivocar, que als
quinze dies de pensar tal com li dic, ja portava
dol per ell.

—¡Carambes!... ¡Quin ull que té, donya Ra¬
mona!...

—No l'envejo a ningú, es un dó que Deu m'ha
donat.

—Que per molts anys li conservi.
—Moltes gràcies, en vida de vostè.
—Doncs, ¿que potser no li varen entendrer el

mal?... Molts cops els metges no hi veuen prou i
el pobre malalt ho paga.

—¿Que diu?... ¡Una servidora ho va tenir de
pagar tot, els mals de cap varen ser per a mí!...
malaltia, misses, recordatoris... li dic que'm va
costar un grapat de pessetes.

—Sempre hi ha qui s'aproflita de les llàgrimes
dels altres. '

—I per a més desgracia, als vuit dies de ser en¬
terrat, se'm va morir el lloro que m'havia portat
d'aquelles terres.

— ¡Ai pobre animaló!... Qui sap si.l'anyorava.
—¡Tan aixerit que era!... Cregui que li hauria

donat gust el sentir-lo.
—¿Que era enraonador?
—Ja ho crec. Al poc temps qu(!'l tenia, ja can¬

tava la cavatina de La Sonámbula, deia les labias
de multiplicar i havia après de dir tres renecs de
carreter.

—¡Si que era instruit!
—¿No li dic?... Era l'enveja de tots els mestres

d'estudi.
—A ben segur devia morir de tristesa, com que

son unes besties de tant coneixement.
— No senyora, va esser una minyonota del pis

de sobre, que per la finestra de la cuina li va ti¬
rar julibert, i està clar a les poques hores estava
de còs present. Això si, la vareig citar i la varen
condemnar a que'm pagués el gasto d'haverlo fet
dissecar.

—Molt ben fet. ¿T encara el guarda?
—Vaia, J que's el meu company de fa molts

anys. Com que'l pobre Josepet no s'havia volgut
mai retratar, vareig pensar, aixis quan vegis el
lloro pensaràs amb el difunt.

—Ben pensat. ¿T potser el té damunt de la ca¬
laixera?

—El tinc a la tauleta de nit, està enfilat a una

branqueta i amb una de les potes aguanta...
—¿Un parell de cireretes?
—No senyora, la dentadura postissa que duia

en vida el meu difunt marit.
— ¡Ai mare, quin acudit que va tenir!
—'Va esser tot, una pensada meva.
—¿I ont està ara?
—Al cementiri vell, illa segona...
—No, vostè vui dir.
—¡Ah!... ¿Una servidora?... Angels, trenta dos,

quart pis, segona porta. Abaix a l'entrada hi ha
un ataconador que reb avisos per la llet de burra
i al devant venen xacolata per a parteres.
-Ho tindré present.
—¿'Vindrà a véurem?
—Li prometo, sols sigui per a veure el lloro.

A una doncella que es de sòn rendida
Doncella; una sòn blana us acarona,

i com us junta els parpres la sentiu;
sou tota lassa, i Mare sòn qu'es bona,
us fa mercè d'un dolç descans... Dormiu.

Dormiu, que vostre sòn, vetlla'l la rosa,

que sospesa del pit, gentil, porteu
i us mostrarà amb amor a tota cosa,

de son rosat colo quan dormireu.
EAMÓN GAVALDÀ RÎBÀS.
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Plàstica
snLó GeVfl

Amb aquest nom fou inaugurat fa poc tempSj
Un nou saló situat al carrer del Duc de la Victoria
on avui se troba l'exposició del jove pintor i dibui¬
xant de ioros Joaquim Torruella. Ens mostra bas¬
tantes teles totes elles mancades d'intensitat. En
gairebé totes s'hi veu l'influencia capdal del seu

mestre en Matilla, aííibant al critic moment de
eorifoüdre's algunes d'elles.

Tots els quadres semblen pintats de primera
iüteueió, abocetats, a un esculptor li diríem des¬
bastáis i com l'escola valenciana fa el color per
medi dels contrastos.

GALGRIÉS LaiETaries
Per primera volta fan exposició les senyoretes

Lluïsa Altisent i Carme Balmàs, deixeples totes

Ur^OLEUM
per

JÔàEP viladoníàt



festa
dugués del pintor valencià Borràs Abella. L'as¬
pecte de l'exposició sembla da d'esser molts els
que exposen i es que encare no tenen un camí
format, més ben dit no hi ha una orientació se¬

gura. En moltes de les pintures la mà del mestre
corra per sobre de les teles.

En totes les obres hi ha aquella aspror amb el
color, com gairebé tots els deixeples de l'escola
de Belles Arts, que no hi ha rès precís ni concret
1 sobre tot un amanerament extraordinari. Per
ells tot el valor està en que fassi bonic i tenir una
factura. No es això? Cal profonditzar, cal anar a
un fí determinat. I aquest fí no es la factura. En
quan al color es pobre, es podria fins dir que,es
més un pretext que una necessitat.

No més els puc dir que's deixin d'aquestes
preocupacions banals, que per a produir art no es
cosa esencial tenir una factura. 1 més tenint una
visió propia de veurer les coses con tenen aques¬
tes dugués novelles pintores.

Al mig de les mediocritats que exposen a les
Galeries surt potent en Carles que fa exposició
d'algunes teles, bodegons la majoria, si bé també
hi figura algún paisatge.

En Francesc Pujols deia en un article de Rf-
vista Nova: «Aquest pintor es l'hereu del mai prou
plorat Nonell, qui fou el primer artista de Cata-
luny|i.» Es veritat. En Carles aprofita tot lo que
li potí'servir per anar a un lloc desitjat i per fer-
ho, havent-hi avui aquestes escoles modernes que
no més es dediquen a fer la Bellesa intrínseca i la
sensibilitat pura, deixant tot lo secundari a part,
en Carles no hi lliga, puix ell en comptes d'arreco-
nar lo secundari ho posa al servei, per obtindrer
els seus propòsits; això si, els fa fonedissos, més
existeixen, puix son el fonament de l'obra.

En quan al color hi ha moltissima gent que no
els agrada, uns perquè no arriben a capirlo, al¬
tres el troben deslumbrant, potser apliquen ma¬
lament el mot, puix en Carles el color el posa que
no dificulta la contemplació, més ben dit, els nos¬
tres ulls hi descansen.

En Carles es colorista, no colorinista com tan.
tissima gent, fins pintors, creuen que colorista vol
dir forces colorets. En canvi n'hi han altres que'l
troben, com si diguéssim, passat, com aquells que
no els agrada en Nonell perquè .pintava les gita¬
nes de més baixa categoria.

El color d'en Carles es siibtil, al ensemps que
mascle.

Una satisfacció hem tingut que al fi després
de tan temps de veurer no més que vulgaritats,
un dels mestres ens hagi ensenyat unes obres per
a poder-nos esplair i respirar amb tranquilitat.

PERE MARCH.

Seguint ami) els poetes joves
Vam deixar en l'article anterior de tractar un

dels punts en que'ns referíem als poetes joves. Es
la manca de personalitat. En literatura hi ha una

llarga serie de tòpics i llocs comuns que servei¬
xen a tot hora quan el confeccionador de ratlles
curtes no troba rès, en si mateix, més que sempre
son un pretexté per a émbrútar un parell de quar¬
tilles i adquirir com si diguéssim patent de poeta.
1 tot això prové, quasi sempre, o de manca de

preparació espiritual, o de careixcr en absolut de
temperament. El llevat de la mal nomenada es-

. cola romàntica, fermenta i taba quasi .tota la pro¬
ducció llur, i d'aquí que lots s'assemblim, demos¬
trant lo que diem de la.manea de personalitat.

La Primavera, es per ells sempre florida, i ria¬
llera, amb aquella arribada clels ©ronells, i aquell
bé de Deu de papellones d'ales multicolors. Per
la Primavera s'inicien sempre els idilis, talment
eom pel Jener els dels gats. Al Istiu, hi han gar¬
bes, segadors suats, i una ansia d'obagues rega¬
lades; esclaten les furies pasionals en els amors
d'envelat i festa major. I quan ve laT-ardor, ai!
eal que'ns posem més tristos que'ls xiprés que
sempre seràn funeraris, cal que perdem les ilu-
sions amb la caiguda de la fulla i pensem en ce- .

mentiris, postes de sol entristidores, amors per¬
duts, oronells que s'en van... i aparició de les
castanyes torrades. Al Hivern, neu per arrtu,
amb més profusió que farina demunt d'un pese¬
bre, criatures que's moren de fret, rondalles a la
vora del foc, arbres despullats de fulles, amors
que's ploren, la matança del tocino, cels rúfols,
gebre, tristor, molta tristor i la esperança, de la
Primavera. . '

Tot això en quant a la majoria dels poetes bu¬
còlics incipients. 1 encara n'hi ha un altra de pla¬
ga. Aquells que tenen una aimia disposta a dei¬
xar-se aconsonantar amb tots els ripis en ia, que
no'ls estima, i aquells que son estimats, i en fan
cada Intima, de la que no n'hem de fer rés, i els
qui escriuen nicieses galanes en els vanos, o en
els albums, o en qualsevol paper, sense pensar
que aquest s'ha encarit are com are, i que no es
pas ocasió de prodigar-lo.

I aixís podríem seguir citant exemples, sense
por d'agotar-los, sino fos que potser se'm titllaria
d'un afany de molestar als qui comensen, sent
com es altre el nostre propòsit. Tot això prové
d'un desig prematur de publicació, o de que a-
quell qui es sent amb una certa facilitat de sub¬
jectar paraules a mida i a rima, no's creu necesi¬
tar altra cosa per a devenir poeta. I quants n'hi
ha que aixis malgasten totes les seves forces, i
s'aniquileu el temperament personal que hi ha
en ells.

Creuen que l'artista ho es solsament perquè si,
i en té prou amb les seves forces per a bastir et
monument degut al seu estre. Oblidem que les
aigües, esteses a la bona de Deu, no serveixen
per a rès, i que tot riu deu seguir la seva corrent.
Per dir-ho en una paraula, careixen de prepara¬
ció. Les lectures llurs son generalment les de les
obres dels poetes companys i les de uns pocs vo¬
lums de versos, sempre els mateixos, i general¬
ment dolents. No han trobat ni s'han près la feina
de cercar un ordre i un mètode per a la llur pre¬
paració espiritual.
I aixis canten totes aquelles coses qu'hem dit

abans; mes el mal no està pas en cantar les, sinó
en la faiçó de fer-ho amb una rara unanimitat.
Que la poesia por arreu es i pot trobar-se en les
coses més petites i lleus, més cal véurela amb els
propis ulls i no amb ulleres enmanllevades.
I cal sobretot reprimir les impaciències pre¬

matures de publicació. Queja prou sabem que'n
els qui comensen no pot mai mostrar-se una per¬
sonalitat definida, més si ja apuntar la|,flor pro¬
metedora del fruit futur. Que si molt ens plauen
les roses per la olur que llencen, forsa ens encan¬
tem ambla tarongina i amb la flor del ametller,
pressentint el goig de la fruita que un jorn cop-
saràn les nostres mans. I els poetes joves deuen
esser con les flors dels arbres fruiters.

AM3E0SI CARRIÓN..
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De Teatre Català
ebüts imperdonables

• La «Societat Protectora de socors múiuus de
sors.i inuts» d'ambdós sexes de Catalunya que no

prou en portar a cap una obra tan cultural com
digna de ser lloada, ens ha manifestat are, amb
niotiu d'unes representacions que ha organitzat,
Pattícr- a nostre teatre, encarregant a una com¬
panyia, quin director era l'infatigable i admirat
Hermenegild Goula i de la que formaven part la
primera actriu Elvira Fremont i els senyors Gui-
tatt¿-|jÍano i altres ben coneguts actors catalans
qt^pmoms no recordem en aqueixos moments.
^es, citades funcions se donaren dies enrera en

el íesátre Goya d'aquesta localitat. Foren un èxit
comlplert tal com se mereixia l'entitat emprene¬
dora i la companyia qui s'encarregaren.
I al veurer allí artistes catalans actuant en un

centre'aragonés ens preguntàrem la causa de que
no ho fessin—tota vegada que tenim un teatre ca¬
talà—en un altre lloc ont vegem—excepte alguns
finomens—actorcts quin treball frivol deixa molt
que desitjar. ¿Es que no hi han actors catalans?
Podem contestar afirmativament. Ne sobren. Prò
els empresaris, poc pràctics o incauts encarre¬
guen a uri actoràs formar companyia i aquest no
fa més que mirar els seus interessos, deixant els
del ptlblic -els primordials—i els de l'empresa, els
principals.

Estem gairebé segurs que l'empresa del Novi-
tats no ha dit encare ròs al senyor Goula, el cò¬
mic veterà i constant lluitador nostre; i això creiem
què haurà sigut un oblit involuntari, pi ò també
es imperdonable. Eès s'ha dit tampoc a unes pri¬
meres actrius catalanes de les que parlàrem en
el ntimero passat.
I es contracten en canvi actors livians quina

personàlitat no es agradable al ptlblic apassionat
i rencorós i quin treball no es agradós al desinte¬
ressat i intel·ligent. Això i altres minuciositats son
lamentables, al ensemps que perjudicials per no¬
saltres i per nostre teatre.

¿No es trist que actors vells, comediants que
vegeren en altres temps els llorers en els seus

peus, tinguin de veure's are oblidats després de
somniar dia i nit un teatre català per a recordar
els gloriosos temps passats i esplaiar altre cop els
sèus entusiasmes demostrant de nou el seu valer
com artistes i la seva constancia com a catalans?

Ho es, induptablement, i aquesta vegada—com
algunes altres—han sigut tirats de recó artistes a
qui debem demostrar agraiment pel seu patriotis¬
me i admiració pel seu art.

La nostra veu que es feble voldríem que fos
sentida i escoltada, ja que vol encaminar les se¬
ves idces vers un pervindre florit i esperançador.

De no ser-ho nostre treball fora temps perdut,
prò no equivocat. Estem actualment en felices vi¬
gílies de veurer de nou teatre català en l'escenari
històric del Romea. Tots ho esperem despitant.
Veiam si aquesta empresa, quina generositat ja
ens admira pel sol fet de la seva obra, agensa a-
questa admiració recordant-se d'aquell actor vete¬
rà que'l poble llaurejà un dia i d'altres actors, di¬
rectors,no tan antics com ell prò tan dignes de figu¬
rar al costat seu per la seva asiduitàt, pel seu tre
ball, pel nostre patriotisme i per la nostra gloria.

j. JULIBERT GUAL.

(1) Something is ratten
in. the State of Denmark

Skakspeare.

Sé ben bé que en aquestes Ombres no m'hau¬
ria d'apartar de lo que estrictament fes referèn¬
cia a Barcelona i prou, però hi han coses que si
be no's refereixen exclusivament a la nostra ciu¬
tat, hi tenen tanta relació que m'es licit parlar-
ne sense faltar al reglament.
I com que de reglaments es tracta de regla¬

ments parlem.
Vull referirme al Reglament (aixis amb ma¬

júscula) que acaba de dictar amb un zel mai prou
alabar l'Excelentissim senyor Ministre de la Go-
bernació, per a el bon règim, ordre i pulcritut de
la fiesta nacional, i com que a Barcelona tenim
tres plazas de toros...

¿Que dirien, per exemple, els germanòflls si a
Fransa o Anglaterra, es dictés un Decret i un Re¬
glament, referent—per exemple, també—a les
baralles de gossos, de galls, o d'aquells altres
animals que's barallen a cops de punyt—Some-
thing is rollen, etz.

¿Que dirien, poso per càs, els aliadòfils si a
Alemanya o a l'Austria, es fes una cosa per l'is-
t\\?—S')mclhing is rollen, etz."

¿I que diràn els francesos, anglesos, alemanys,
austríacs i fins els senegalesos; que diràn els alia¬
dòfils i germanòflls (que no siguin tauròfils) d'Es¬
panya al enterar se de la disposició de sa Exce¬
lencia?-úo»íí;/Aí«i7 w ronfea, etz.

Ni l'espectacle del lores podia arrivàr à, més,^
ni'l legislador a menys. , , "

No hi ha redempció possible. ^
Sornelhing is rollen in Ihe stale of DenmarTi. '

BARCINONENSIS.

(l) Hi ha quelcom a Dinamarca que fa olor de podrit. :

EN CANDOR SAbAMÉ
M'atreveixo a assegurar que tots quants parla¬

rán del meu intim amic Miquel Sitjes Comas i de
la seva afieló per la literatura catalana, no n'hi
haurà cap que conegui ni púga esplicar quant va
comensar en ell tal afició, ni ont va fer ses prime¬
res armes.

I es que d'aquells que'l vàrem veurer comen¬
sar a fer versos sols n'hi ha un que encare s'hi de¬
dica a ratos, puix va ser el seu deixeple més apro¬
fitat. Es en Rosendo Pons que de tant en quant
dona senyals de vida. Els altres uns ja sou morts
i'ls anés havem olvidat per complert l'afició.

L'amic que avui tots plorem i rendim home"
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natge encare anava a l'escola de primera ense¬
nyança qae ja va comensar a fer xarades, can-
tars i epigrames que enviava a L'Esquella de la To-
rralxa ont ha col·laborat casi tota la seva vida.
També durant una temporada va publicar una
col·lecció de sonets en el periòdic tremebundo
que s'anomenava La Iramonlana i ha vingut figu¬
rant casi sempre entre els col·laboradors de la
major part de periòdics catalans que han vist la
llum a Barcelona de 30 anys en aqueixa part. Si
repasem la col·lecció de VAlmanao de L'Esquella de
la lorratxa en casi tots hi trobarem algún treball
de l'infortunat Candor Salamé.

Dones si, en Micaló, com li deiem en aquells
temps, va publicar sos primers treballs en vers i
en prosa, en serio i en broma, en un periòdic ano¬
menat Lo Porró escrit a mà pels seus redactors
mateixos i ilustrat per en Kosendo Pons que
abans que poeta va esser ninotaire i després les
dues coses a la vegada. Al escriurer aqueixes
quatre ratlles dedicades al que sens dupte ha es¬
tat el meu millor amic tinc a la vista dos núme¬
ros del indicat periòdic, en qual capsalera s'hi
llegeix lo següent: «Any l.<"" (•27 de Octubre de
lf87) n.° 2. Lo Porró (despi'és hi ha un porró di¬
buixat). Periòdic satiric, humorístic, festiu i ilus¬
trat.—Donarà un trago cada l.ó dies. - 4 cèntims
cada número per tot l'estudi i 5 a fora.»

Per lo que acabo de dir i copiar podrán ferse
Càrrec de lo que era tal periòdic i de l'importan-
eia de la tirada tenint que ser tots els números
escrits a mà.

En Sitjes era el Director i per lo tant qui revi¬
sava els treballs i contestava (sistema Campana de
Gracia) en la correspondencia als col·laboradors
que tenia el periòdic.

Ja allavors, amb tot i ser un noi' de quinze
anys, feia coses la mar de boniques i exposava
idees, per l'atrevides, impropies de la seva edat i
més d'una vegada el'nostre Mestre l'havia atra¬
pat que'n lloc de resoldrer una operació aritmèti¬
ca estava conslruint una xarada, lo qual li valia
una forta repulsa.

Aixís va comensar en Candor Salamé a escriu¬
rer sos primers treballs; sos primers lectors foren
els seus condeixeples i d'allavors ensà mai més va
perdrer l'aflció als versos, tant es aixís que la se¬
va última poesia va esser escrita el dia abans de
posar-se al llit, del queja no va aixecar-s'en.

Fou durant tota sa vida un complert caballer,
va ser un bon fill, un excelent marit, un model de
pares i un gran amic dels seus amics. Al deixar
aquesta vida no deixa ni un sol enemic, puix per
a estimarlo n'hi havia prou amb coneixel i trac¬
tar-lo.

No obstant i haver treballat molt, no havia es¬
tat afortunat, aixís es que no ha pogut legar cap
fortuna als seus quatre fills, a qui estimava amb
verdader deliri; en canvi els deixa un nom hon¬
rat que tothom pronuncia amb respecte i del que
tots els que'l coneixíem en guardarem fervorós
recort.

Proba evident de les moltes simpaties que te¬
nia el desventurat Candor Salamé fou l'acte del
enterrament en que hi prengueren part totes les
classes socials, i amb tot i fer un dia molt dolent,
puix plovia a desdir, es vegé molt concorregut.

En l'acte del enterrament vareig enterarme de
que havia pogut cumplir un dels seus desitjós.
Yaren dirme que ell estava enamorat del cemen¬

tiri d'Arenys, tant es aixís que la primera vega¬
da que va visitar-lo diu que va dir: «M'agradaria
morirme aquí per a ser enterrat en aqueix cemen¬
tiri!» ¡Qui havia de dir-li que's cumpliría el seu
desig! però tan prompte, quan encare era tan jo¬
ve, quan tanta falta pot fer als seus quatre.fills,
a la seva carinyosa esposa, quan els seus amics
més esperaven d'ell. ¡Que es trista la mort! i que
feliços tal volta son els que s'en van, comparats
amb els que'ns quedem.

JAUME SERRAHIMA.

¡¡¡ALELUIAÜ!
—Adeu, Manelic. Que't passa que corres tant?
—No m'aturis. Deixem cridar ¡Aleluia! ¡Ale-

luia!
—Sembles boig.
—Rés me fa semblar-ho, però crida amb- mi

aquest crit; ¡Aleluia!
—No t'entenc.
—Però tu no sabs endevinar la causa de la me¬

va satisfacció, de la meva folla alegria?
— Confeso la meva ignorancia.
— Digues doncs que no t.'enteres de lo que afec¬

ta ala faràndula teatral.
—Comenso a compendrer...
—Ja era hora.
—Els teus alegrois son deguts al èxit obtingut

per don Angel amb el seu darrer drama Jesús que
torna.

—No, no es això.
—Doncs serà perquè el públic acudeix diària¬

ment omplint la sala del teatre de Novítats, lo
que demostra que els catalans tornen a orientar-
se acudint com un sol home a les representacions
del nostre teatre nacional.

—No, tampoc.
—Vaig lligant caps. El teu goig es degut a que

tenim assegurada una temporada catalana en el
teatre Romea, degut al desprendiment del ban¬
quer don Evarist Fàbregas.

—No, no i no.'
—Potser perquè l'Enric Borràs treballa en ca¬

talà?
—No, no i no.
—Are hi caic! Perquè aviat coneixerem Lauca

del senyor Esteve d'en Kusiñol, quins preparatius se
fan en el teatre Victoria.

—No, no i mil voltes no!
—Doncs me dono.

—Sàpigues que la meva alegria i la ffleva sa¬
tisfacció es perquè el públic barceloní comensa a
ilustrar-se i are acaba de donar una proba de la
seva cultura.

— Quina?
— Ha reventat una revista d'en Montero.
—Tens raò, Manelic. Vui cridar amb tu ¡Ale

luia!
—¡Aleluia!

M.
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KCOS;

COPIEM de la ilustració madrilenya La Esfera,d'uií article de l'Andreu Gonzàlez-Blanco:
El dialecto en Asliirías, el bable, se ficrde por¬

que no hemos logrado hacer de él algo dinámico, como
en Qalicig lo han logrado a medias y en \alencia poco
menos. No me refiero al catalán o al eusharo, que con¬
sidero idiomas de tan rancm prosapia, de tan. formida¬
ble vitalidvd como el castellano, y sóló obtusos o gentes
de mala fépueden negarlo.

Que li sembla al senyor Royo Villanova i tota
aquella trepa del dialecto'}

Han dit quelcom'?
Els senyors Royo Villanova i demés trepa obtu¬

sos i gentes de mala fé no negarán que l'Andreu
González-Blanco dintre la literatura castellana
es una notable autoritat.

★
y y

Els senyors Fàbregas i Recasens han donatprobes d'un p .triotisme exemplar al conver-
tir-se en empresaris i arrendataris del antic Tea¬
tre Català Romea per a fer-hi temporada de ca¬
talà.

Amb motiu d'aquesta decisió que tant els hon¬
ra, han rebut els unànims elogis de tot Catalunya
i algún consell d'aquells baratos, entre ells el de
LfEsquella de la Torratxa que sembla voler senya-
lar-lot-hi un camí perquè no's perdin en la ruta
que van a empendrer.

El Dia Gráfico suposant que l'Ignasi Iglesias
ha d'actuar-hi com a director artístic de la nova

campanya teatral catalana, també dona concells
an el autor de Els vells dient-li que durant la tem¬
porada no ha de donar cap obra seva, i si no ho
fa aixís desmereixerà amb no se quin tant per
cent l'admiració que per ell sent.
I ja que tothom s'hi veu amb cor, nosaltres, es¬

perits d'imitació, també els donarem uns consells
que potser no seran tant baratos com els aludits,
però si més sincers.

Als senyors Fàbregas i Recasens els direm que
no s'escoltin a ningú, i que en aquest cas el mi¬
llor conseller es el públic, que els consells que
puguin rebrer de periodistes no els preocupin,
perquè aquests quant van al teatre no passen per
la taquilla.

A l'Iglesias li direm que val més estrenara
Barcelona que a Terrasa, no per desmereixer
aquesta simpàtica població, però un èxit a Barce¬
lona i en plena temporada es més pràctic tan ar¬
tísticament com pecuniariament.

I are els senyors Fàbregas, Recasens i Iglesias
que s'escoltin a qui lués els convinga.

*
Y Y

Tenim a la mà un catàlec d'una exposició depintures, degudes al senyor Pyneuburg (ho¬
landès, per si no ho sabien) i donem una ullada
als títols dels quadres.

3. Dos caballeros y una dama.
11. Señorita con un libro.
24. Señorita con mandolina.
No'ls fan l'efecte de frasses incomplertes a-

quests títols?
A nosaltres ens balla pel cap el complement.

Señorita con mandolina... desea casarse.

T'robem que encara sona més que la mando¬
lina... a seques.

★
Y Y

LJempressaki Chil no s'ha decidit encare atreurer del cartell la revista d'en Montero
Sant Jordi mata t'aranya, això sens dubte degut al
molt gasto de decorat i vestuari, però a benefici
del públic i a fi de daurar-li la pildora ha retallat
molta cosa, suprimint un acte dels dos que tenia.
Algo es algo.

★
Y Y

El públic taurino de Barcelona s'està posant afalsaria que correspon a les circumstancies.
Are, quant un torero ha fet bona tasca amb el

brau que li toca en sort, no li demostren I'entu-
siasme llensant al redondel cigars, barrets, brtises
o gorres, no senyors, no, are tiren serpentines, Jo
que resulta pràctic i econòmic, ademés de fer molt
bonic.

¡Las ciencias adelantan que es una barbaridad!
*

Y Y

L Factor en Joan Santacana donarà a coneixerdintre pocs dies en el teatre Pómpela una
nova producció del autor de El llop titulada La
fosca. Senyor Santacana, vol fer el favor de do¬
nar-nos coses lluminoses? Encare no hi ha estat
prou temps el Teatre català a la fosca}

i ^informació del diari El Noticiero Universal es
sencillament espatarrant. Dies enrera dona¬

va la noticia de que el rellotge del Palau de Cien-
des tornava a marear, després d'uns dies d'estar
parat. I nosaltres no ho hem sapigut ceneixer
perquè aquest Noticiero per ara no va pas a Vhora.

SOLITUT
Cada any un cop finits els crusos frets d'hivern
sentia a mos pensars revindre l'alegria,
que en la suprema llei d'un rebrotar etern
una ansia d'estimar a dins mon cor floria.

Piô tu ma dolça Amor sens veure'l meu anhel
de fer reviure'l temps de belles recordances,
ingrata m'has deixat, i de mon cor fidel
ha fugit tot l'estol de somnis i esperances.

Jo joganer desfent la seda dels teus rulls

ja'm veia en el mirall de tos hermosos ulls
que obries—com un cel—superba i encisera!

Ara... ¿què'm fa que'ls prats siguin de flors coberts
que resplandeixi'l sol i els arbres siguin verts
si he de passar sens tu la gaia Primavera?...

albert PIERA.
La Haia, 1916.
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El linolevm que publicarem el en número pas¬
sat es degut al nostre amic Alfret Sisquella i no
Aíl·ert com aparegué imprès, per erro de caixa.
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Llibres que's troben de venda en la nostra
administració

La ticloria del infern, de M. Gras Vila i F. Frei¬
xas, Preu 1 pesseta.

Siluetes rusticanes, de J. Vives i Borrell. Preu, 2
pessetes.

Proeses d'amor i Patriotisme, de Pere Ferrés-Cos-
ta. Preu 2 50 pessetes.

Noves cançons, de Joan Arús. Preu, 2 pessetes.
Sonates, de Joan Molas Valverde. Preu, 3 pes¬

setes.
Proses d'amor i de pietat, de R. Suriûach Sen¬

ties- Preu, 2 pessetes.

AVI8 IMPORTANT
Barcelona: Rosselló, 248, S.®"", 2."
Molins de Rei: Alfons I, 39.

Advertim als col·laboradors expontanis
que deuen enviar l'ot iginal en sobre obert
amb la nota «Original d' imprempta» ! iran»
quelfat com a tal.

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

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

Un estol d'amants de les Belles Arts han orga¬
nitzat a Figueres una entitat, que's dedicarà ex¬
clusivament al conreu de totes les manifestacions
artístiques i culturals en els seus diferents bran¬
catges. Vindrà a ser una entitat similar a «Athe-
nea», amb la quina tindrà llaços de germanor.

Ens felicitem del interès dels figuerencs en co¬
ses d'Art i prometem paríame quan s'inauguri
aquesta entitat.

Ens comuniquen de Buenos Aires que molt
prompte apareixerà allí, una nova revista d'arts
i lletres, sots el títol Arte y Artistas qual direcció
ha estat encarregada, al culte literat i compatrio¬
ta nostre En J. Vilà Estruch.

Creiem en el talent del nostre amic bona ca¬

pacitat per a presentar una revista tan esplèndi¬
da com se r espera.

Desitgem per ella una vida llarga i pròspera.

FESTA
ES PUBLICA A BARCELONA I MOLINS DE REI

PREUS DE SUSCRIPCIÓ

Vicens Rojas, En cartera.—Ramón Rosseïíó. Lo mateix
li diem.—Domingo Padua, Es poca cosa.—A, M-, R, B. V,
R, G. R.j E. C,, C, G, No s'impacientin. Tot soriirèi.—B,
Carrete Font. Correctes però vulgars. No'ns envii poesies tan
llargues.—Jiils. No'l coneixia vostè aquell tipo? Tenía una bo-
cassa aix's, bestiall!— F, Roca No ht hem acabat d'entendre...
però ha anat al cove.—Baliarda Xapé. Nt>'l podem complau¬
re.—Miquel Saperas Anvi. En cartera. No recordem cl vers
den Riera ni'l guardem en cartera. Digui'ns lo que vàrem con¬
testar-li que aixís potser trobarem el motiu de no haver-'i pu¬
blicat. Veritat que aquest Riera es el que vingué amb nosaltres
al dinar den Aoy? Li agrairíem ens digués si s'ha restablert ja.
La poesia humorística den Andréa no l'hem rebuda.—R. Ga¬
valdà, «A la donzella qui vadançar», la trobém molt inferior
a altres de vostè. Les altres totes aniíhn.—A- Marti \idal.
Es molt ignoscentó.—J Valls, Gracias, seTior elefante.—
Lisette Llenas de Manganelli. Molt bé, sinyova, molt bél...
Ja ho sabem que tot plegat es mojama!—Jaume Divi No'l
podem servir.—Joan Domènech, L'idea no estií mal però la
forma no està prou bé.—Antoni Balasch, En cartera.—Aleix
Boix, T2iXíihé.—MarÍLin Amat, ídem.—¿7/z aprenent. La
seva bona voluntat es molt lloable, peiò té de passar bastant
temps abans no's puga nomenar fadrí.—R. Mitjans. De porc, i
de senyor s'en té de venir de mena. ¿Entesos?—Felix Fabrés.
No podem publicar-los. Els adroguers es picarien... i les musses
també. L'altra tampoc no va.—y. R. B. Fassi'i favor de no en¬
viar-nos rès més, perquè no ho publicarem. ¿Pío vol aixís?
Veiam si aixís encara hi torna, perqué vostè'ns temem que tor¬
narà... tornaià sempre... com Natnniel.—Mateu R. Tintoré.
En cartera.—A. Bachs Gabriel, No'l podem servir.— Tere¬
sa Soler, Vol fer-nos la mercè de durnos la seva pOesía diu¬
menge o dilluns, de dotze a una del migdia, a la redacció per a
aclarir lo succeit?—Queden lletres per a contestar.


