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Un pobre bosearol ffl'era anat a la rama,
Eiieorvaí sota el ieix è la lleuja y dels anys,
Tornara a son easot per aspres viaranys,
Boy genieiant y arrosseiant la eania.
in lí no popent nife y de dolor iiiitj mort,
Deixa anà el seu íofot; pensa al) sa mala sort:
èOesde nàixer pins plers ha tinfiít, pin eonort?
¿lli ha tan pobre com ell? sempre sens una malla;
les d'un dia sens pa; cap hora sens afanys!
La dona, la niaynada, els soldats y la talla.
Dentes y prestacions, alpoa xacra, els anys.
Li fan d'liti infeliç la pintura acabada.
Ell pe crida la mort: y la mort té al devant

pi, ab la dalla iiiitf alçada.
Li prepnta per ço que d'ella está esperant.
«tiie a carrepr, li diu, tota apeixa brancada
fajudis a l'instant.»
La mort tot ho pareix.
Kes no'ns mopein d'apesta.vida.
«Tisea plliíia ab sa pepida.»
Ho diu tot home pi pateix.

Traduit de «La Fontaine»

per Mossèn e. CASEPONCE.
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LA BIBLIOTECA CIRCULANT
DE ((FESTA))

Durant aquestos dies hem avençat força en els
treballs d'organització i catalogació dels llibres ad¬
quirits per a aquesta Biblioteca quin fí ja exporà-
rem en el número darrer.

A ben segur que en el proper número ja podrem
servir als nostres soscriptors el catàlec dels llibres
junt amb les condicions i instruccions per a retirar
els llibres als domicilis llurs.

Hem de repetir que confiem amb el favor del
públic per a sostenir i millorar l'actuació d'aquesta
biblioteca, doncs diguerem ja en el número darrer
que no'ns proposàvem negoci de cap mena, i si tant
sols millorar i enriquir sempre el catàlec de la ma¬
teixa.

Si'l públic respon, com esperem, no tardarà gai¬
re temps, que Pústa haurà adquirit una nova i ex-
plèndida biblioteca amb la que's podran complaure
als abonats per més nombrosos i exigents qu^r a-
questos siguin.

Això es tot quan perseguim en la nova tasca
que'ns havem imposat.

CRONICA QUINZENAL

Flors slinbolicfiies
No hi ha que negar que les nostres Rambles

tenen ja l'aspecte més solemnial del any. Totes
les paiades de flors presenten la seva exuberan¬
cia i competencia d'una manera incitant i fas¬
tuosa.

Barcelona amb el seu encant de les flors a les
Rambles s'ha guanyat un prestigi que cap més
capital ha superat encara.

Ja ho sabem que per alguns, el culte a les
flors, es com una aflció ridícola que no porta cap
trascendencia. Però hi ha que convenir qu'el sen¬
timentalisme i la elegancia espiritual, no la sen¬
ten els castrats, ni menys els que ho sopediten tot
a la comoditat i al egoisme.
I aixís i tot encara, observéu com els cursis i

els galifardeus del prosaïsme ciutadà, se servei¬
xen de les flors per a les seves aspiracions sem¬
pre que aquestes estigan vinculades en l'afany
d'adquiri una dóna formosa, la fruïció de la qual
els ta concebir veícols agradables, els més rudi¬
mentaris casi sempre. Flors, cartes perfumades,
entrades per a les funcions de moda, presents i
obsequis que a la vegada que poetisin un xic 1'
ambient, els despertin l'interés i la curiositat.

I per a tota dóna, jove, elegant, recatada o lli¬
cenciosa, el bell present d'unes flors pletòriques
de colors i perfums esquisits, constituirà una gra¬
da incisiva i delicada que arruixarà la seva àni¬
ma d'una suavitat deliciosa.

I es perquè les flors tenen l'alta virtut d'en-
joiar esplèndidament la còquetería femenina, i
ademés, saben totes les dònés que a tothora i sem¬
pre, a la bellesa innata del seu cos, al tedi me¬
langiós dels seus desenganys, al torment dolorós
dels seus neguits, i a les ansies totes del seu viure
casulà, no hi escau cap altra companyia tan aní¬
mica i plahentera, com la pompa diversa i con¬
soladora d'unes flors altives, simbòliques i acari¬
ciadores, com elles esquisides i voluptuoses al¬
hora.

Per xò es que la preferencia no es duptosa.
A les nostres dònes, à, les nostres elegants, una

de les poques cualitats que no devem reproxar-
les-hi, es l'haver mantingut sempre aquesta mi¬

mosa pasió per les flors, aquesta bella espiritua¬
litat alternativa amb les flors de tots els temps,
que les fa més capritxoses, més coquetes, més
trascendentals ja ho sabem, però també més ad¬
mirades, més plàstiques, més sensitives.

A tota ilusió, a tot consorci d'amor i platxería,
a tota idealitat i prosopeia solemnial, hi ha l'em¬
blema rediviu i fragorós d'unes flors adecuados.

Per a l'honestitat o l'adulteri, per al goig o la
tristesa, per a la modestia o el poderiu, per al tre¬
ball, per al vici, per a la virtut, per a l'exili, per
a tot lo vivent i creat, hi ha la magestàtica es¬
plendor d'unes flors d'imatgeria i sensació que
son el complement efectiu d'aquella culminant
significació, i penetra agosaradament a l'entra¬
nya mateix de l'esencia facultativa.

Quantes dònes, quantes artistes, i galanes fe¬
minitats célebres pel seu rang i historia, han vol¬
gut eternament glorificar el seu gest mundanal o
el seu pas turbulent perla terra, junt amb unes
flors simbòliques i acariciadores que han quedat
inmortalisades excelentment, pel seu encant, pel
seu linitiu o per la seva intensitat i comunió.

La mateixa Margarida del Faust, no fora tal
sense les flors idíliques; i la propia heroina de
Dumas no produiria tanta esgarrifança la seva
mort si no fossin les roses i crisamtemes tacades
amb la sang de la tisis.
I es que l'amor intens que la dóna professa a

les flors, la porta sovint a un estat de fanatisme
acerbat que no es més que una boja voluptuositat
que produeix la quimera assolérta, la possesió
felis.

Recordis a la encantadora Mlle, de Coigny, la
manyaga duqueseta de Fleury, que reclosa i tot
a la presó de Sant Llàtzer, d'on totes les nits sor¬
tien els carros carregats amb els sentenciats a
mort, després de les revoltes dels girondins, fa¬
nàticament enamorada del poeta Chénier, adme¬
tia serenament la guillotina mentre que la cubris-
siu entre tant amb les flors qu'ell li portava...
I aquell vértig de sublim lirisme, plè de pas¬

sió i sacrificis, entre Jordi Sand i Alfret de Mus¬
set, en el qual les flors hi tenen continuament el
seu vigor i predomini, la potestat d'unir-los i se¬
parar-los a cada moment...

Bellesa, sensació; veusaqui'l factor primordial
que subjuga a les dòaes i a les flors.
Naturalment que els miloques somriuràn. Entre

un Creso, un Nabab, o un rei del acer que ofereix
a les dònes la seva cartera, els seus autos o els
seus palaus, i un Verlaine, un Byron o un Coppée
que ofereix els seus versos, les seves flors o el seu
nom, la necessitat farà decantar-les per als pri¬
mers, però la pasió, l'instint i el seu cor s'en ani¬
rà complertament, enterament, per als segons. I
es que la poesia, el goig i la fruïció impelirá la
seva voluntat per a triomfar amb tot allò que en¬
clogui més art i més amor.

No té rés d'extrany, doncs, que nosaltres, poe¬
tes, joves, i aventurers, tinguem per a les flors—
emblemes perennàls—tota l'admiració i profonda
benevolensa.

Sense l'amor—digué Pau Hervieu—pot viure i
progresar el género humà, però sense les flors les
dònes no devenen enamorades.

Per lo tan, a vegades les pasions son desde-
nyades per no haver sapigut enrobustir-les amb
el capritxo d'un bell atractiu.

Descendint a lo petit, a lo supérflnu, a lo acci¬
dental podem trovar nos sovint amb que'l frenesí
desvetllat a temps ens porti a les més formida¬
bles i enlairades glorificacions.

No oblidem, com digué Maragall, que l'espe¬
rit de les flors es idèntic a l'ànima de les dònes.

.1. VIVES i BORRELL.

P. D.
A Adelina Baltimore.—Efectivament, senyora,

m'haveu guanyat l'aposta. L'insistència de les
vostres cartes ha tingut més virtut que l'incogni-
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ta de les meves cròniques.. Un dfa damunt les
planes d'una altre revista, féreu desaparèixer I'
Amali Bernal; avui, al poc afortunat Abel Ardit.
Públicament instig;à la vostra galantería, el se¬
cret del meu impuls i del meu nom, que des d'are,
abdós descoberts, tindran més fermesa i llibertat.
El vostre esperit, més de Ninon de Lenclos que
de Teresa de Jesús, continua obrant el miracle.
Teniu raó doncs; sabeu qui soc, un dia o altre ens
trobarem.

Cada vegada més admirat, fervorosament gen¬
til, a vostres peus senyora...—J. V. i B.

11 'Senyor #nim
Tisita elsmonnments

La feina de seguir mulimenls Xcom es diu en ca¬
talà del que ara es parla, a tot arreu on es parla
malament) es per a el senyor Quim i la seva ar¬
nada familia, un dels actes més solemnes i de
més Uniment de tots els que's Composa el sainet
de la seva vida.

La roba, negre-roig, del encartronat matrimo¬
ni surt del fons dels calaixos de la calaixera dos
dies abans del divendres Sant, s'espolsa, es res¬
paila, s'oreija (això es lo que més li convé) i's
planxa.

El trajo de primera comunió d'en Quimet, dei¬
xat anar de costures i allargat eonvenientment
per la senyora Quima, que sab de tot una mica,
surt igualment a la vergonya pública després d'
un any de reclusió en la fosca d'un armari.

El vestit de la Quimeta, deu anys atrassat de
moda, es posat a l'altura de les circunstancies, i
d'acort amb els figurins arrivals de Paris segons
el model travat en un full d'un periòdic de modes
amb que han vingut embolicades unes tripes de
bacallà, per la ¡iropia individua que l'ha de lluir
0 siga la mateixa Quimeta en persona, com ja
hauràn suposat vostès amb aquella perspicacia
que'ls caracteritza.

Ja som a can Paquin de Paris. El tailleur \ ar-
Mter [elavgantiarum es la senyora Quima qui en
aquestes diades memorables eclipsa al seu marit
que queda relegat a la condició de maniquí i víc¬
tima de les trassudes [mans de la seva muller.
—Girat.—Camina una mica '¿veiam?—Doblega el

Bueno, posat ben dret, etc., etc. La respec¬
table senyora amb les ulleres de vista cansada
(cansada de servir an aquella mestressa) a copia
d'embastes, sorgits i estiragassades convertirà al
senyor Quim en una mena de rei de la moda, o
sinó ja m'ho diràn quan el veigin pel carrer. Ah!
1 an en Quimet també. Vostès no saben de lo que
son capasses les mans d'una dóna feinera i en-
dressada. ¡Pan desgracies! dit siga en el bon sen¬
tit de la paraula.

La sala del devant està convertida en un pro¬
bador i haurien de veurer-la amb els seus qua¬
dres de marcs de xicranda on hi han unes mesas

revueltas fetes per en Quimet i dedicades A mis
queridos padres; unes garlandes de flors de cera-
totes descolorides—sots les campanes de vidre,
l'escaparata amb l'imatje de Sant Joaquim glo¬
riós, amb els seus llorers, cargols dè mar, petxi¬
nes i dos ciris esgrafiats i amb uns llassets fets
perla Quimeta; un paisatge fet amb cabells del
pare del senyor Quim, ja difunt i altres obgectes
venerables i propis els uns de casa un anticuarj

(secció barata) i els altres de cal drapaire. En
Quimet en cos de camisa i les) calses totes plenes
d'embastes i agulles de cap, el senyor Quim en¬
giponat amb la pessa llarga, que live sobrera-
ment estreta, a la que la senyoraíQuima proba de
retornar-li el color perdut, a copia de benzina,
mentres la Quimeta tot es probar frabalans i ta-
pa-filagarses al seu vestit per a transformar-lo en
la última creació de la moda, completen el qua¬
dre. Vostès mateix-os, amb una mica d'imagina¬
ció, s'ei poden acabar de pintar.

I emprobant, fregant i aparracant arriva el
Divendres Sant (qui emproba, frega i aparraca
no es el Divendres Sant sinó la senyora Quima).
Arrivât el gran día. jA Huir s'ha dit! La respec¬
table i honrada familia surt al carrer amb aque¬
lla olor de floridura que no li es privativa d'aital
diada sinó de tot l'any.

¡Quin goig que fan! Al senyor Quim venen ga¬
nes de dir li don Quim; estirat, apretat, i sense go¬
sar a girarse (¡si petava una costura!) està real¬
ment admirable; la senyora Quima amb la man¬
tellina posada amb aquella grada que tenen les
espanyoles sense grada i amb el vestit de núvia
es l'admiració dels seus fills i l'orgull del seu ma¬
rit; la Quimeta no vos la vull lalabar allò, s'alaba
sol. ¿Haveu vist mai aquells retaules sintats per
quelcun artista ingenua on els personatjes ves¬
teixen les robes de diferentes èpoques i contra¬
posades les unes amb les altres? Doncs ja heu vist
la Quimeta. D'en Quimet el retrat es més breu;
calses curtes i estretes, mànigues curtes i estre¬
tes, ermilla curta i estreta. Entre l'ermilla i el
pantaló s'ovira un franja blanca; es la camisa.
Com que ermilla i pantaló no cavalquen, es com¬
prèn.

Comensen les estacions. Compren farigola.
Llueixen, això sí. Continuen les estacions i conti¬
nuen lluint. Es cansen, però, llueixen. L'ambient
de la ciutat en tal diada els encanta. No pel mis¬
ticisme, no. Per lo anacrònic. Ells son planters de
temps passats que han vingut a arrelar-se en els
temps presents i aquestos dies es troven en el seu
element; senten reviurer l'ambient del qual foren
arrencats per una equivocació del temps. També
els encanta perquè llueixen, com se lluia en aque¬
lla edat d'estancament: un vestit per tota la vida,
una moda per sempre. L'alegre varietat, el tràfec
modern, fins la variació de perspectives no s'ha
fet per a ells. Fer això no visiten les esglesies de
l'aixamplis. Les de la ciutat vella. Els vells ca¬
rrers de la ciutat, bons per a esser cantats pels
poetes, bons per a esser pintats o retratats però
poc bons per a viurer hi i per a l'esbarjo de la
vista i esplai del esperit, son la closca dins la que
vejeten com la nou dintre la seva. Por a treurer-
los-en fora necessari, com per a treurer'n la nou,
esclafar la closca i aleshores, també com la nou,
es corsecarien.

Un dia tot seguint monuments, la família del
senyor Quim, arrebassada de terra per una ven¬
tada, volarà pels aires temps i temps i un altre
dia, d'aquí un segle o dos o més potser, tornarà
a caure a la terra, s'arrelarà altra volta i serà l'a¬
nacronisme vivent dels temps esdevenidors. La
familia del senyor Quim no està subjecte a les
lleis de la Naturalesa; no's renova, es sempre la
mateixa.

M.vGl MURIA.
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HOMES DE POR DE PORTES EN FORA
No recordo en aquests instants qui era - ni tam¬

poc, ont era—que va prefruntar an En Daudet
id perquè"eis artistes'es deixaven els cabells llares.
Daudet, naturalment, no va saber que respondre.
Dèicàrtada per irracional l'influencia que pujïui
tenir el cabell en la bondat de les obres d'un au-

tpr, considerant que l talent no està en raò direç-
il amb la longitut de la cabellera, haurem de
cbnvènir que això_de melenas, el barret ample
i la corb.rt.a fluixa~son pures convencions.
Tal vegfana el desis" de no confondre's amb la

nvajorla d'homes vulfiars que's vesteixen a la mo¬
da,.esclaus del fifïurí i víctimes d'un codi banal,
íora.ana justifícació admirable. De totes maneres
dipíiin el que vulpuin, s'es establert una mena
'ñ ihiiforme pels artistes, literats i miisics o per a-
quell que sense esser ho desitjen semblar-ho.

À Barcelona, me calso amb mi, això de la ca¬
bellera a les espatlles, el barret d'ales inconmen-
supables, decantat heròicament, amb els quatre
cíüiets a D, copa i el demés que sigui menester, la
ciirbata atiib llassades i el pit ensorrat, per allò
•ji' que els de la bohemia mai han sigut homes de
iniimons rn de llarga vida, està molt en boga.
.• ber aqueixos carrers es troben veritables cara-
banas de joveneís vqstits d'artistes caminant amb
aires de bou vell discutint i rient amb una certa
faiuitat de Barrí Líati en parodia. Son aprenents
que coraeusen per vestir-se com els mestres; inè¬
dits que publiquen llur vOcació-i llur il·lusionis¬
me. I son simpàtics perquè fan concebre l'espe¬
rança de que, més enllà, la seva fose devingui
justificada si es que no la deixen per a aburge-
sàr-se amb el profit i la gloria obtinguts, que Deu
hb fassi-
'

A' costat d'aqueixos n'hi han d'altres que no
'

son joves ni predestinats i que sols aguanten el
s-iu migrat prestigi exagerant l'indumentaria. Al¬
guns sou veritables sugestionadors d'ells ma¬
teixos.

Es disfresen de genit prenent per model una
celebritat amb la que tenen una certa semblança
èn les proporcions corporals.

La gent es impresionable i no deixa de fer cas
d'un bon treball de caracterització. Al menys
otorga un respecte momentani, una curiositat ar¬
dent i afalagadora que'satisfà. Pel demés agafa
fama i poset a geure.

Jo coneixia un individuu cobart com una ga¬
llina qui amb un gos manyac com un anyell, arri¬
bà a infundir paura a tota una encontrada. Bas¬
tava la seva presencia per a apaigavar un motí,
guanyar unes "eleccions o dispersar un escamot
de lladres. Ningú gosava plantar-li cara, ni con¬
trariar lo, ni menys atansar-s'hi.

Ni ell ni el cà liavíen fet mai mal a ningú, pe¬
rò tots dos anaven pel món esmersant una actitut
feréstega. L'amo'era corpulent i esplicava que els
seus rems de sang eren homicides i que anava
desarmat per què es coneixia. En quan al gos,
també de corpulencia, duia un collar ample d'un
pam; clavatejat i amb pues, un boçal de ferro i
una cadena revinguda que l'home mantenia sem¬
pre tiranta, com si aduc aixi, emboçalat, fos una
bestia perillosa.

Precisament perquè ni l'un duia armes ni l'al-
^tre es podia valdré, devant aquelles formidables
■"precaucions contra un mal gènit que no existia,
la gent els feia rotllo.
Aixi son els qui amb un boçal, un collar i una

cadena, diem un barret, una armilla i una corba¬
ta, acoblats amb algun personatge inerme escam¬
pen el terror.

Goços de presa que deixen les dents en el pen¬
ja robes.

PRUDENCi BEKTRANA.

—¡Fassin el favor de deixar-nos passar.
—¿Per on?... ¿Que no veu que no s'hi cap?...
—¿Dones que'ns hem de quedar aquí fora?
— ¡Que vol que l'hi diga!... ¡Nosaltres havem

vingut més aviat que vostès i tampoc hi hem po¬
gut entrar!

— ¡Si, que serà bonic que aquest any no por
guem beneir la palma!

— ¡Al ram! ¡al ram
¡Al ram de la passió!
¡¡Obriu!! ¡¡Obriu!!
¡¡Obriu que volem entrar!!
¡A les portes de l'iglesia
hi venen bacallà!...

—¡Eh nois! ;No gritar tanto que no estamos a la
Boqueria!

— ¡Nosaltres volem cantar!... ¿01 Cisco?...
—¡Pues ya verás tú! ¡Como os vuelva a sentir vais

a bendecir això al cuartelillo.
—Ai, ai!... ¡A Sant Agustí, sempre ho canta-

vera i ningú ens deia rès!
—Pues aquí mando yo, y se acabó,
—¿Anemsen nois?
—¿¿On?... ¡No veus que faríem tart!
—Vostè, noia no apreti tant, que'm farà sortir

el fetxe per la boca.
—Escolti, ¿que no's pot entrar?
— ¡Que no ho veu que està que vessa!
—¡Jo li preguntava!... ¡Me sembla que fins a-

quí no li he trencat el respecte!
—¡Doncs are ja ho sap!
—¡Si que ho ha dit depressa!... ¡No ha tingut

de pensar-s'hi gaire! '
—Es que la señora ha dicho la verdad.
—¿Que sap vostè?
—¡Más que usted! ¡Aún voldrà tener razón esta vie¬

ja charuga!
—¡Mamá!... ¡En Juanito m'ha prés aquell tall

de taronja confitada que tenia a la palma!
—¿Tú li has prés?
—¡No senyora!
—¿Te penses que no ho veig?... ¡Porta això tot

seguit!...
— ¡Al ram! ¡al ram!

¡Al ram de la passió!
¡¡Obriu!!...

—¿No he dicho que no quería escándolt
—Escolti, ¿quin mal fa la canalla?
—¡Es que molestan con estos crits!
—¡Vaja home, el que estiga delicat que es tapi

les orelles!... ¡Canteu nois!...
— ...¡¡Obriu!!

¡¡Obriu que volem entrar!!
¡A les portes de l'iglesia
hi vénen bacallà!
¡¡Juli... i... i...!!

—¡¡Noia no badi!!... ¡¡A veure si sense voler me
treu un ull amb aquest palmó!!

—¡Que vol que li diga, si no's vol tenir dret!
—¡Envenil!... o sino provi de ferme mal.
—¡¡Fugiu!!... que'm vol pegar.
—¡Poca solta!... ¡Després que l'aviso encara

vol tenir raó!
—¡Tú Carmeta!... ¡Mira quina palma, guarni¬

da amb galetes, carquinyolis i rosquilles!
—¡Ja, ja!... ¡¡Quina humorada!!... ¡Den esser

l'anunci de alguna droguería!
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—Se coneix que vostès no han vist mai un bu:
rro a volar.

—¡No senyora!
— ¡Ja's veu que son de fora!
—¡Ja li he dit que si'm tornava a tocar li cla-

varía'l ram per la carai
—¿On va aquella beneita?... ¡M'ha fet mall...
—¿A mi m'ha dit beneita?
—j¡Ai marell
—¡Vingui municipal!
—iPcro que es esto^
—¿Que no veu, que se han cogido?
—¡Yaya, déjala tú, que la vas a arrancar el churri-

pampi!
—¡Deixeume, que la vui despentinà!
—iMás aún?... ¡Si ya parece un faritseo de los que

azotaron a Cristo!

—¡No ploris noia!... ¡Ves quin modo de posar¬
la!...

—¡Aixuguis, que li surt un xic de sane!
—íA ver?... y si es un simple rasguño.
—¿Dones que volia que li hagués arrencat el

nas?
—¡No digo eso!... Pero oirás heridas he ¿o pit¬

jors.
—¡Deurien ser les deis caballs deis toros!
—¡Bueno, basta de comentarios, que ya salen de

bendecir!
—¿Que din ara?
—¡Lo que siente!... Ja sé ha acabado la función.
—¡Però si encare no ha sortit la professo!
—¡No tiene Vd. mala professà!
—¿Que vol dir?...
—¡Que no sabe que en los convenios de clausura, la

procesión vá por dentro?
—¡Si que m'he ben divertit!
—¡Dejen Yds. paso! ¿No oyen lo que lis digo?...
—Si home, si, ja'ns en anem. Lo que's un altre

any, no'm moc de la Parroquia.

MATINAL
PDRBSa

Quan allà en l'inflnit
va fonent-se el misteri de la nit,
i va ribetajant-se l'oritzó
de daurada claró.

Quan el món se desperta amb nova vida,
llavors es l'hora de nostres amors;

l'hora florida

de cants d'aucells i de perfums de flors.
Abans que s'obrin les primeres portes,
abans que el món comensi a treballar
vinat a mi qne es hora d'estimar
i parlarem d'amor serenament
abans que es fagi clar,
abans que al orient
comenci a treure el sol sos dits d'argent.

JOAN MAS JÜNYENT.

ORIENTACIONS
«Orientem-nos, cal orientació, devem saber

vers ont encaminem lés nostres pases». Tot això i
altres coses semblantes, fa molt de temps que ho¬
mes de lletres, crítics i polítics ens prediqueh. «A
Catalunya li cal una orientació». Més dient a tot¬
hora i repetint per arreu aquestes paraules, han
anat passant el temps i la orientació no ha sortit
pas de les llurs accions i conceptes.

lieferim-nos solsament al aspecte literari. La
poesia, en general, no pot esser més freda, més
poc emocionant, més poc representativa de un
poble, de lo que are es entre nosaltres. La majo¬
ria dels poetes, han devingut d'un preciosisme i
un culteranismo tan exagerat com xòrc.'Saben
fer jocs de paraules, quasi imiíosibles, funambu-
leses, la soltiütut i la estelització es tal, que mol¬
tes vegades fora de l'autor, juingii més hi arr'ba.
Mes l'esperit de raça, la emoció viva i sugeridor-;-,,
l'art en una parama, no treu cl cap enlloc-. Que
s'es feta la gran- lliçó que en Maragall va donar-
nos? Ont son els continuadors de la sev-a obra, no
els imitado'rs, que encesos per el flam d'aquella
divina foguera, en&fassiti sentir i vibrar, amb la
contemplació de l'espectacle que porten en ells u

que'ls rodeja? Ont es el poeta, no -rés en fl.Oifia-
nem un, ont vibri el verb nacional, l'esperit be
raça com en el cantaire de la \ erge de Viiria'.^
Qui pensa en la orient.ació que soi't-a'cr, !c;, o.:;-
trofes d'un Joan Alcover? Qui cui -- -ino de -e-

guír-lo, quan menys de seguir com ei- u-ia rui--,
ample, florida i clara, i nostre sobre --tes les co¬
ses? I si cerquem fóra dè casa, no es íri;;!. l'espoc-
tacle deque la majoria de nostres .poetes joves
sàpiguen i es preocupin de' les estrofes d'un t'iai:.-
del o de qualsevol dels més novells p-oeles frr t
cesos i no tinguin idea de lo que senyalen ois
grans clàsics del món com Goethe, ílhake'spoóiT: i
les lletres llatines o gregues?

Cal orientar-nos, més cal trobar en iio.s.bllre.s io
pura font, i no enmanllevar l'aigua, de vida.

Això en quan a la poesia. Entre els prosistes
passa ben aitrement. Els mestres de la ¡irosa
talana, per desilusió del públic, o perquè uns Ly-
dhes se recreien en la beatííica contemplació a ells
mateixos, romanen liare temps en silenci. ; com

que no saben de prosistes joves, com que- la no
vela catalana que ells tanc alta posarén tembla
morta, tenim un dret d'exigil-s'-hi noves mani-
festacións del seu estre. Quan voldrà en Bertrana
dar-nos un altre Josafat, unes noves Proses buróo.
res 0 ens durà pel' uns nous Camins v-'-e no por ten -y
¿¿06. més per el que'ns cal anar, per a assolir la
perfecció i el gaudir espiritual? Com en Kuyra,
s·'entreté amb unes belles, molt belles Cancqns de
brécol, quan podem exigir-li una nova Jacobí? I la
Victor Català, ,amb Solitut, no calen adjectius,
que fa tant i tant temps eii silenci? Tots ells estàu
encare en plenitut de forces, no tenen dret a ro¬
mandre en silenci, perquè sense ells la nostra
prosa es morta, i havent li donat un alè d'inmor-
talitat no tenen dret a occiria. "

1 del teatre? Del teatre no'n parlem. Ens toca
massa de viu i les nostres paraules podrien sem¬
blar interesades. Cal no més que'ls qui han dè
parlar parlin clar; deniunt de tots els egoismes in¬
dividuals, hi ha el deure suprem que tenen .amb
Catalunya.
I si la poesia tambaleja, si la prosa dorm, af-

ein la veu tots aquells que deuen. Que la seva pa¬
raula prou serà féconda, com la dels vells profe¬
tes, per a fer neixer els qui han de continuar la
llur obra gloriosa. Que de Catalunya la van treii-
rer i a Catalunya es deuen en còs i ànima.

AMBEOSI CARRIÓN,. •
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Plàstica
L'exposlclô d'art francés.

Corren veus que ja están grairebé ultimats els
preparatius per a fer l'exposició d'art francés al
Palau de Belles Arts, que's té d'inaugurar el prò¬
xim mes d'Abrii.

Es diu que'l gran said central estarà destinat
als tapiços tobelins que cedeix l'estat francès.

Serà una gran mostra d'art francés la que allí
es veurà puix es contan unes 600 teles i 200 escul¬
tures de totes les tendencies i orientacions entre
aquestes les dels mestres Cezanne, Renoir, Rodin,
etc. i també uns cartons d'en Puvis de Chavan-
nes.

També tindràn lloe els decoradors i per a do¬
nar més relleu a la festa també es donarán audi¬
cions musicals i alguns cantaires deixaràn sentir
j^a seva veu.

Saló Goya.

En aquest salonet tan mal acondicionat per a
fer exposicions hi ha la d'en Capdevila pintor rea¬
lista. "Té una gran técnica per a pintar flors i es
serveix de trucs per donar efectes reals. En quan
a les figures, estàn totes encantades, semblen po¬
sades per a fer una instantània fotogràfica, i que
després el pintor les hagi passades a la tela, (Ole
Sevilla) i (Catalunya Costums). El cuadre (Pure¬
sa desnú) sembla que no sia d'un mestre més a-
viat es diria que es fet d'un alumne de l'escola de
Belles Arts.

Els paisatjes potser son lo que més be inter¬
preta deixan apart les flors.

Saló entitat flrts.

Es un poc costosa la tasca que aquesta entitat
s'ha emprès, més sent un estol de joves que no re¬
paren en medis, crec arribarán al fi dels seus
propòsits.

UNOLEÜNI
pet

JOSEP SËRRÂ



festá

De tant en tant alguns dels socis ían exposició
dels seus treballs al públic, que a no esser per el
lloc i alçada en qu'es trova es veurien més con-
curregudes de lo que realment es veuen, per que
el públic que veu les exposicions es bastant se¬
nyor Esteve i creu que no essent l'exposició a Can
Parés, Dalmau, Galeries, etc. no pot esser bó, el
treball alli exposat.

El dia 24 es clausurà l'exposició del soci Jau¬
me Vila amb unes pintures al oli i al tremp i tam¬
bé uns dibuixos en color i en tinta. Quan pinta
domina més el tremp que l'oli encare que pequen
un poc de sequetat; en quan als dibuixos es preo¬
cupa massa de la factura i fa que destrueixi la
sinceritat de la forma çó es, que sent alguns d'
ells ben estructurats la factura fa desaparèixer
per complert aquesta estructura.

PEEE MARCH.

PLANY DEL POETA

Jo só el germà de tots i a tots estimo
per un igual; rublerts d'amor els càntics
que surten del meu pit son altres besos
que volen sobre el front de tots els homes.
¡I deixen ells que sol fassi la via!
Cami d'aqueixa vida moltes voltes
m'aturo fatigat; una paraula
tantsols d'aprobació que em reconforti
cerco per tot arreu i sols s'en burlen
dient-me que soc boig, i jo els perdono.
També a Jesús li deien que boig era
i fins clavat en creu els perdonava.
¡Que son crudels els homes! No m'entenen
perquè soc tot amor; perquè fulgura
en mon amor la pau; perquè entre somnis
he vist al món sadoll de poesia;
¡perquè soc un infant! Com si no fóssim
mirant al Creador, sols cucs de terra,
que tant-debó fóssim infants els homes.
I llargament els dies passen...

Semblà
s'es adormit tothom sots la pesanta
lassitut de l'orgia, i la meva ànima
navega per eix mar plé de tenebres.
Son pocs els que em segueixen, més un dia
veuré que al meu redós la gent s'agrupa
i escoltarán ma veu i lluminosa
l'estrella de l'Orient serà altre volta.
I en tant dec esperar; la caminada
-serà molt llarga, si, tal volta eterna,
potser quan seré mort compendràn l'obra
d'aqueix amor inmens; potser fins llàgrimes
arrosaràn de mes cançons el llibre...
I aixis, germans, aqueixa vida es dura;
els versos que em llegiu son tots per valtres;
per valtres els he fet; son piatosos,
d'amor, de caritat i heròiques gestes,
mes ¡ai! s'en riuran molts sense llegir-los
i jo en ma soletat sols ploro... ploro...

MIQUEL SAPERAS AUVÍ.

A Vic han tornat a fér exposició de canaris,l'I bisbe de Vic l'ha visitada.
Nosaltres hem vist un grabat en que'l bisbe

està en front d'unes llargues tiles de gabies, viendo
una pareja premiada. D'aquella corrúa de presons i
presos ne diuen exposició Al costat d'aquest gra¬
bat n'hi ha un altre que es la repartició dels pre¬
mis.

Vosaltres potser creureu que això consisteix
en que, magnisfícent, el bisbe obra les portelles i
engega als canaris?

Oh, no! Consisteix en fer present als propieta¬
ris dels canaris, d'uns quants objectes artístics o
commemoratius... entre ells una gabia daurada i
de formes elegants... i ben consistent perquè el
canari que hi entri no pugui volar per en lloc.

★
* *

Crida nostre atenció una parella que van Ram¬bles avall, seguits de dugués dones humils
amb mocador al cap.

Ella es alta i guapa. Vesteix sencillament, po-
brement però amb cert refinat gust.

EU es un xic més baix, de rostre simpàtic,
amb aquella simpatia que sentim per a els es-
guerrats. Li falta una cama i camina amb croses.

En els ulls d'abdós s'hi llegeix un idili.
Ella parla somrient, per la claretat dels seus

ulls endevinem que està enamorada del home que
porta al costat, però amb aquell amor desinte¬
ressat, prototip de les dònes humils de la nostre
terra.

Ell també somriu, però un vel de tristesa s'es¬
capa de sa faç, degut induptablement a la manca
del membre que una tragedla de la seva vida ha
separat de son còs. Sembla avergonj'it, humiliat
de que aquella dóna jove i sapada uneixi la seva
vida a la d'ell.
I nosaltres llegim en els ulls llurs Amor i cari¬

tat, humiliació i agraiment.
*
* *

Tothom qui viu a Barcelona, coneix a un esmo¬let molt espavilat que corra pels carrers do¬
nant escullides audicions amb la mola i una llau¬
na, inserpretant amb aquest instrument totes les
cançons de més actualitat i moda.

Tothom qui viu a Barcelona el coneix i l'apre¬
cia, perquè l'admira i s'atura a escoltar les dol¬
ces melodies de la llauna, quant s'ensopega a
passar pel .seu costat.

No podríem, entre'l gros estol dels seus admi¬
radors, organitzar un recital de llauna al Palau
de la Música Catalana a càrrec del nostre home?
No seria un concert ben interessant i escullit?

Sobretot si ademés d'escoltar-lo, poguéssim
dur-11 alli els ganivets de casa nostra perquè ens
els esmolés al sò de La viuda alegre, o d'allò de
Chiquilla, chiquilla... del alma mial

■k
* *

Aquests chicos del Ciero son uns murris. Totesse les pensen per a regocijar a la dotzena de
llegidors que tenen, i segurament que ho logren
amb la nova secció que han obert baix el titulet
de Con el debido respeto.

Per a que's veigi lo dolents que son copiarem
dos poca-soltes d'aquests.
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t)Q La Irïbma de Madrid: M factor Jiimano.
iAh, varaos! El que despacha con más prontitud los

equipajes, y, por lo tanto, nos hace aguardar menos en
la estación.

Qae'ls hi sembla?
Are un altre:
Los Alvarez Quintero han escrito una comedia titu¬

lada *Los ojos de luto7,. Rabia las UÑAS DE LUJO,
el estómago de luto {en la actualidad están de luto todos
los estómagos de los españoles no acaparadores). . pero
los ojosJ Vivir para ver.

Això diem nosaltres, vivir para ver poques
soltes.

*
* *

Els nostres rics no son pas dignes d'esserne.Tenen diners a grapats com podrien tenir,
malures, deutes, perquè si^.. Els hi ve gran el cà¬
rrec de tenir diner. Més clar encare, no saben te¬
ñirme. Dintre de les grans ostentacions, ensenyen
les grans miseries. La proba més notable de la
llur mesquindat la posen de relleu cada dia. Fi-
xeu-vos amb els automòvils més luxosos, doneu
una mirada al interior del cotxe i veureu un ge-
rret petit ostentant unes flors de drap. El posar¬
ies naturals els aportaria un gasto de uns cèntims
cada dia i la veritat &\pobret ric que poseeix auto,
com que ve prou castigat pels gastos que li oca¬
siona aquest, no pot despilfarrar una miserable
quantitat per unes flora que hauria de renovar
diàriament.

Amb les de roba, ademés- de fer molt bonic, ne
té per una llarga temporada, tot el temps que po¬
den aguantar la pols i ja sabem que les flors de
drap, ademés de resultar econòmiques, tenen mol¬
ta resistencia.

•k
* *

CAL que'ns preparem a veurer prodigis de lestestes més buides i desventurades que hem
apreciat fins avui.

Copiem de la secció d'anuncis de La Vangur-
dia\

'ESCRITORES, traduciéndolos del alemán propor¬
ciono argumentos para comedias, cuentos, etc.'

Prò més encara que aquest anunci, ens ha es¬
tranyat no trobarne un altre més avall que di¬
gués:

'OCASION, robándolos de las azoteas de Barcelo¬
na, proporciono sábanas, camisas, manteles y calzon¬
cillos.'

Nosaltres visitaríem més aviat an aquest da¬
rrer anunciant que no pas a l'altre.
I consti que aixins com no'ns signifiquem opu¬

lents, tampoc volem mostrarnos petulants.
★
* *

Hem vist en una exposició a les Galeries Laye-tanes unes obres de en senyor que ens han
fet molta gracia.

Entre altres coses hi han unes etiquetes de
Agua de Colonia extra, un anunci de les galetes
Viñas, un altre de Conservas Pedrerol, estampes de
primera comunió molt mal fetes, cuadros horri¬
blement dolents i molts progectes.

Es lamentable no haber trovat en la dita ex¬

posició algún lletrero que diguesdegut a la
mà del citat hartista.

¡Com hi ha Deu que hi ha senyors que expo¬
sen unes coses!...
Hi ha Camins que no condueixen pas a la glo¬

ria!

festa

SILUETES ARTÍSTIQUES

La gent nova catalana que sols en l'art con¬
fia la glorificació dels seus ideals, no pot pas quei¬
xar-se de l'amor amb que la nostra ciutat acull
les seves manifestacions. Cada dia podem cons¬
tatar l'aparició de nous artistes joves qu'es llen¬
cen ardidament ;a la palestra, armats d'aquella
divina obsessió fulgurant que fa vencer tots els
obstacles i dificultats.

Acabem de veure la exposició de pintures qu'
el inspirat pintor en Joaquim Terruella, ha tin¬
gut aquesta pasada quinzena en el Saló Goya,
aquest regi i confortant Saló obert recentment
al carrer Duc de la Victoria, i que ha merescut
la mes general aprobació pels seus a,certs i acu-
lliments.

En Joaquim Terruella és jove té una voluntat
indomable, i portat pels seus anels i impetuosi¬
tats, ha exposat per primera vegada el bagatje
fastuós de les seves iluslons i quimeres

Perquè es un pintor modern, perquè es un
bon amic nostre, i sabem de les seves exaltacions
i causticitats en l'etzar de la vida nómada i bo¬
hemia, s'emporta les nostres preferencies i obra
en el nostre esperit el prodigi de l'emoció, del re¬
cer t i del triomf.

Amb aquesta exposició, copiosa—mes de "70
cuadres—selecta i forta, reveladora d'un innat
bon gust i un refinament a tota prova, ha portat a
la nostra memoria uns dies de febre i congoixa,
unes hores d'amor i tortura amb que la nostra
primei-a joventut batallava per embellir un poc
la ruta dels nostres somnis contra l'indiferencia
dels més i les aberracions jocoses d'una burgesia
oficial i carrinclona.

Vàrem coneixer a en Terruella en aquella ex¬
travagant redacció de Bohemia, \a. extinguida en
mal hora revista innovadora que fuetejà moltes
concupiscències i obri un parèntesi d'orgull i fes¬
ta entre la novensana intelectualitat espanyola.

Allà, el llapis d'en Terruella, anecdòtic, pun¬
xant i expressiu, trasava les estupendes gerbo-
sitats tan mascles que are hem tornat a admirar
en aquesta exposició.

Allavors, junt amb el gran Passarell, l'exce-
lent Jou, en Roqueta, tan elegant i colorista amb
les seves feminitats perverses que are triomfen a

Madrid, l'Hola enigmàtic i sever, i l'Aném tro-
vadoresc i simbòlic, completava en Terruella el
cuadre de dibuixants que recollia airosament la
Victoria dels nostres esforços, i embellia amb la
seva vérbola i contorsió les hores angunioses d'un
desfici massa rebelt i massa altruista.

Aquelles tertulies no les oblidarem mai més.
Les satisfaccions que la nostra petulancia àlarlis-
tes independents ens feu gosar, captaren moltes
enemistats a tots, i alhora ens feren repartir equi¬
tativament molta dósis de bon humor que disipa-
vem amistosament en les nits d'insomni i de lluna.

Amichatis, Capdevila, Forment, Elias, Nin,...
una colla de turbulents que miraven generosa¬
ment el mon, ens somreiem sarcàsticament de to¬
tes les coses, i teníem a tothora a flor de llavi uns
yersos bojos d'en Carrere o Mallarmée, una pipa
indecent i un berret estrafalari; aposta tot ple-
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festa

gat per a no sentir-nos ambiciosos i fer florir al
nostre entorn unes voluptuoses delicies amarades
d'amor i sentimentalisme.

iQuantes voltes recordem are aquelles nits de
inquietat en que deambulàvem tots plegats entre
cansóns i Ironies, projectes i_elucubracions!... O
anant a admirar a la Tórtola Valencia a la Sala
Imperi, en el llapis d'en Terruella i el berret d'en
Capdevila s'havien incorporat definitivament en
programa, per obra i gracia de ia seva insisten¬
cia!...

Altres cops, als barris baixos. Paralelo, caba¬
rets, bars i music-halls. Les artistes tremolaven.
Era com l'ardenta cavalcada que feria a tort i
dret.

La Carmen Vicente, la Borrul!, la Leda Gys,
sereníssimes senyores del cant i els sortilegis, el
ball i els refinaments que somreien platxerioses
0 irritades devant les agudisacions de les nostres
impertinències.
I sempre els dibuixants triomfaven. Les seves

carteres quedaven replenes d'apunts i notes que
mes tard se perfilaven en esquisides siluetes de
rang i perspectiva.

Aquells dies ja son lluny. Totes aquelles pla-
gasitats bohemies i malineòniques, ens fan som¬
riure are amb una mica, mica de contrició.

Casi tots els companys dispersos. Aquells ca-
bailers del blau, com irònicament ens batejà un es¬

criptor en boga, tots hem anat a la desbandada,
refugiats allisonadament en un letargi més aus¬
ter, amb més criteri i harmonia.

¡Aquells vint anys rebelts que es tradueixen
olimpicament en la magestat d'un vers, un amor
1 una esperança!...

Gloria, joventut, ilusió...
Com no ha tingut de satisfer-nos doncs, la res-

cent exposició del nostre antic company en Joa¬
quim Terruella! ..

I hem vist tot allò que ens condolgué i apasio-
nà uns anys endarrera; i sobretot fermesa, ori¬
ginalitat, consistencia, i unes admirables mane¬
res de transportar a la tela, troços magnifies de
vida i naturalesa que han tingut la virtut de ob¬
sesionar en aquest pintor, sugerint-li la triple
qualitat de l'emoció, l'inquietut i la bellesa.

Tots els seus cuadres i paisatjes tenen vigor,
colorit, enteresa; mésjque més, en els de les esce¬
nes flamenques i barbres, que brollen duresa,
fastuositat i gallardia.

Oarenos en camparia, La bailadora, Un toro de po¬
der, Concierto, Una calle de Zaziiar, \enta de naran¬
jas, Capea, i aquell esquisit cromo Seifers, i tots
en fi, son obres reveladores, énergiques i de for¬
ça empenta i maestria.

Pas als joves. En Terruella com tants d'altres
que acusen un temperament d'artista origina! i
sobri, pot somriure satisfet, que la victoria l'a¬
companya.

j. VIVES i BORRELL.

L'AUCELL

Prop nostre un aucell refila.
—¿Què diu?—ella em fa molt baix.
—¿No ho sents?... Diu que no m'estimes.
—¿L'angelet meu!.,. ¿Com ho sab?

VICENS ROJAS.

A UNA DAMA CURSI
Si feu de vostra cara una paleta
i camineu com el gegant del Pi
i habiteu una torra tan mal feta
no estranyo pas ço que m'han dit a mi:
M'han dit; que a la vostra filleta,
bol pronunciant les esses a desdi,
parleu i feu parlar una desfeta
que es, no rés menys, que un castellà molt fí.
Mes potser no sabeu que la Natura
es venja dels mals fills que aixis reneguen
de llurs parles formoses i honorables
no heu notat que a la infeliç criatura
els mots a flor de llavi se li seguen
amb aquest tripijoc de mil diables.

A. LLARC NOVA.

Bueno; ja tinc el paper al devant i la ploma su¬
cada, lo qual ja es quelcom per a fer la feina que
per voluntat del senyor... Director i la benevo-
lença dels llegidors tinc encarregada.

Però això no es prou. ¿De que parlaré?, pre¬
gunto are.

Podría parlar del ¡>ant Jordi mata Varanya, a-
quella desgraciada revista d'en Montero que co¬
mençà representant-se sencera al Tivoli i acabà
fent-se solsament in partibus. Aquest autor-actor
al últim ha trobat el seu Sant Martí. Si Sant Jordi
mata l'aranya, per Sant Martí es maten els porcs
i heus-aquí que an en Montero l'hi han matat l'o¬
bra, peró... però are que hi penso d'això no'n puc
parlar. L'encarregat de la secció corresponent
s'em podria enfadar i jo no vull disgustos.

Podria parlar del núvol de sablistas que l'hi ha
caigut damunt al senyor Fàbregas d'ensà que ha
firmat el contracte d'arrendament del Teatre Ca¬
talà. Però es una qüestió relliscosa que'm podria
donar un que sentir, i... ¡que s'arregli el perju¬
dicat!

Podria, si tant m'apuren, jugar-me quelcom a
que El mal que nos hacen d'en Benavente, quina
obra posarà en escena a Novitats Yexcelsa Xirgu
durant el curs de bona criansa que'ns donarà a
primers d'abril per a satisfacció de la gente bien,
podria jugar, dic, a que l'obra no agradarà, se¬
gons mals vents han portat fins a mi aquesta opi¬
nió, 0 com s'en diga. Però tampoc puc parlar-ne
ni jugar-hi rés, perquè el company que anomeno
més amunt es trobaria preterit.
I com que no puc parlar de rés de lo que se

m'acut, callo.
BARCINONENSIS.
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fît^cade/

«Là eHNeiON DEL ©LYIDO»

No podem deixar passar en silenci l'estrena a
Barcelona de l'inspirada opereta en un acte La
canciód del olvido del fécond mestre valencià Se¬
rrano, qui ha escrit una partitura deliciosa, d'ins¬
trumentació rica i de grans efectes orquestrals.
"Veritat es que el llibre, degut als senyors F. Ro¬
mero i L. Fernández Shaw, està traçat amb origi¬
nalitat i art, desenrótllaut-se l'acció sobre fondos
impregnats de poesia i brodats de situacions cò¬
miques de bona llei, condicions que proporciona¬
ren al músic ocasió per a deixar correr la seva
fantasia i escriurer u-nes pàgines musicals, molt
seves, empró molt espanyoles, no obstant i des-
cribint perfectament l'ambent ont l'acció s'esco
rra. No disposem d'espai suficient pera allargar
el comentari; tinguis lo dit com l'imprescindible
per a fer constar uu nou acert d'un compositor
germà nostre.

«GflRRaF»

El comte de Güell volé honrar la memoria
d'un meritíssim compositor català, poc menys que
desconegut per la major part dels catalans, i per
tribut d'amistat a qui havia sigut gran íntim seu,
el mestre Josep Garcia Robles. S'esculli la mellor
obra del músic, ont se diflneix la seva personali¬
tat i a despensa del referit senyor, sots l'acertada
dirección d'En Antoni Ribera, s'organitzà uns fes¬
tivals a base del poema líric Garraf, text del poe¬
ta mallorquí Ramón Picó i Campamar.

Resulta diflcil apreciar totes les belleses d'una
obra escrita pel teatre, al oirla eu un concert
fragmentariament, puix tot l'aparato escènic ava¬
lora extraordinàriament qualsevulga partitura.
L'obra d'en Garcia Robles té moments felicissims;
es música de forma melódica, en alguns troços
d'elevada inspiració, descriptiva, com an el ter¬
cer acte, sens dubte el millor del poema, delicada
i conmovedora, ben instrumentada, notant-s'hi el
coneixement de la técnica moderna, seguint pels
derroters de l'escola; wagneriana, quina influen¬
cia sobre el compositor es remarca considerable¬
ment en alguns fragments del poema sinfónic
«Santa Isabel de Hongria» que igualment s'ha
executat en dits festivals, junt amb altres obres
de diferents mèrits, estils i époques del propri
autor.

El primer acte, expósatiu dels principals temes
de l'obra, diversament comentats en el resto de
la mateixa es força estimable. Sobresurten les
lamentacions de «Garraf», l'anyorança de ses fi¬
lles i l'entrada de «Labor» anunciada pels chors
interns. El fragment «llei eterna» en el segón es
magnífic, com conmovedora la despedida de «La¬
bor» de les fllles de «Garraf», El més complert,
com ja hem dit es la tercera jornada on se desta¬
quen els planys de la «Dóna d'aigua», acensóla-
da per les «Ones» i, com a grandiositat I'arrivada

de «Poséidon» acompanyat de tots els vasalls de
son regne; la tentació a la «Dóna d'aigua», els
crits de guerra i l'escena flnal. Ja en el quart te¬
nim un magnífic dialec entre «Garraf» i sa muller
la «Dóna d'aigua», l'evocació deia felicitat per¬
duda i'l cant triomfal a l'amor veritable, al tre¬
ball i la fé, cant espléndit vigorós que curulla l'o¬
bra.

Ja no'ns resta espai per parlar de l'interpreta¬
ció; sols direm doncs que solistes, orfeó Gracienc,
orquestra i organista feren llur millor i en eixi¬
ren força bé, essent l'ànima del conjunt l'intel·li¬
gent i expert director, el mestre Ribera, rebent
tots grans aplaudiments, com son organitzador
alabances per aital esplendidés en favor de l'art
patri.

DIXI.

Devant d'un nombrós i distingit públic que om¬
plia per complert l'elegant teatre Circol de Sans,
tingué lloc una representació extraordinaria de
Hansel and Gretel {Ton i Guida), traducció catalana
d'en Maragall amb música del mestre Humper-
dinck.

Tots els intérpretes escoltaren llares aplaudi¬
ments, especialment les senyoretes Casas, Olivé,
Gesti i Martinez. La orquestra fou notablement di¬
rigida per l'entusiasta mestre en Joan Attisent
que junt amb el director artístic, el president del
Circol de Sans, en Joan Drets, escoltà una forta
ovació, tenint que presentar-se al paie escènic per
acallar a la multitut que'ls aclamava.

Pròximament tindrà lloc una representació de
La santa espina. La nostre més coral felicitació an
en Joan Drets que amb son desvetllament en pro
de la cultura posa el Circol de Sans al nivell dels
teatres més importants.

X X.

OlOïSML
Prop del breçol, els ulls flts en l'infant
que dorm cofoi, la mare resa;
en son posat tranquil, reconfortant,
domina esplondentment l'amor més gran

i la bellesa.

El pit de la matrona, exhuberant,
és font de vida i do riquesa,
es dè.i inestroncable Pantejanf,
la fa encare mes bella i arrogant:

apar una deesa.

Al despertar-se. el nin, arrenca en plor
i ses manetes, flonges, dréssa
envers l'inestroncable brollador,
que la mare li ofrena amb ver am.or,
i ell, golut, assaboreix depressa.

I mentre, a fóra, sota el sol d'Estiu
enjo'ída de flors Natura riu,
ja satisfet, l'infant, s'es adormit.
La mare, castament, tàpa's el pit

amb serenor de verge.

AKTOXI ASSENS BARBA.
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Deis de Paris
Sembla que'l temps fassi la seva toilette prepa¬

ratoria per l'arribada de la Primavera. Els dies
passats, veritablement hivernals, queden ben de¬
sagraïts a la memoria. Un cel d'un blau clar, un
cel pàlit, molt pàlit... peiò que fa els seus possi¬
bles per a assecar la moliena dels carrers, i fer
fondrer les crostes de neu que havien quedat en¬
carcarades. 1 amb aquest aire de festa, la popula-
ció parisién pren com a cosa decidida la proposi¬
ció feta del govern de cultivar els terrenys de les
fortificacions de Paris. Les demandes pel cultiu
son ja molt nombroses. Son moltes les familles
que ja tenen l'Il·lusló de passar els diumenges al
seu hortet, contemplant la renglera d'esqueroles,
l'enfilall de mongeteres i contant les flors dels pè¬
sols i els que tocarán a menjar a cada bu quant
sigui la cuüita, i quant escriguin al Poilu, li dlràn:
quant vinguis per la pròxima permisió ens men¬
jarem tots junts el primer all tendre, car avui ja
ha escardat la terra i rellueix la seva puiïta com
un espàrrec.
I per a reconfortar al bon parisién, arriba una

nova de Londres dient que Lloyd George cedeix
els seus terrenys de jugar al tennis per a plan¬
tar hi cols. Lloyd George no seria un bon inglés
si no fes lo sport com tots els seus compatriotes,
are deixa el tennis i el plaer de jugar en els mi¬
llors jogadors perquè l'arada retorni la terra. Hi
ha doncs alguna cosa de sarcàstic an aquest pri¬
mer home d'Anglaterra; alguna cosa que s'asem-
bla a l'heroisme de Clytemnestra sacrificant sobre
l'altar Ifigenie la seva propia filla.

Steinlen, heusaquí un nom que porta el res-
plandiment artístic de la setmana, les seves patè¬
tiques composicions de la guerra estàn exposades
a la sala de la rne la Boétie, ont el públic admira
l'obra del mestre tot i admirant l'heroisme, la
pietat, el sacrifici, i la gloria dels soldats de la
gran g-uerra.

Steinlen, en la seva fervor idealista, composa
i dibuixa noblement, donant forma en totes les
idees, i les d'ell son sabroses com una fruita ma¬
dura...

eomx planas.

Paris, Febrer de 1917.

NOVITATS: A cal antiquari, sainet en un
acte d'en Santiago Ruslñol.—
Debut de la actriu Mercè Ni¬
colau.

COLISEO POMPEIA: La fosca, drama en tres actes
d'en Plorenci Cornet.

A cal antiquari es un sainet digne de figurar en
la coleceló dels del mateix autor, El pintor de mira¬
cles, Vhomenatge. El triomf de ta carn i d'altres. Te¬
nint el mateix mèrit que els citats, una bona part
del públic, la major, no hi trobà aquella gracia
tan personal del autor de L'alegria que passa, no
perquè aquesta no hi existeixi, car hi es en quan¬
titat, sinó perqué l'ambient de l'obra no es co¬
rrent, es desconegut de la majoria.

Amb les agudeses de A cal antiquari solsament
hi troben gracia els que estàn acostumats a con¬

correr an aquestes botiguetes de compra i venda
d'antigüetais, lo que feu que una bona part del
públic no rigués els xistus, no per la manca de
grada, sinó per desconeixement de l'ambient ont
se desenrotlla la farsa.

No obstant aquesta ignorancia de bona part
del públic, el nou sainet d'en Rusiñol agradà
força.

En la execució, molt acurada, hem de remar¬
car en primer lloc a les senyoretes Vila i Antonia
Baró. Dels actors en Barbosa, Tort i Guixer. Els
demés arrodoniren el bon conjunt.

L'autor, molt aplaudit, tingué que presentar-se
al paie escènic.

El decorat d'en Vilumara explèndit.

Amb una extraordinaria representació dçl pre¬
ciós drama d'en Angel Guimerà Maria Rosa, feu el
seu debut la coneguda actriu catalana Mercè Ni¬
colau.

Hi havia verdadera espectació per coneixer el
treball que l'esmentada actriu faria amb la pro¬
tagonista del drama d'en Guimerà i la Nicolau
triomfà una vegada més, com ho deixà demos¬
trat les xardoroses ovacions que escoltà del nom¬
brós públic.

tíi la senyora Nicolau no hagués sigut consa¬
grada com a primera actriu en les Tres sessions
d'Art organitzades i dirigides per l'eminent dra-
maturc En Ambrosi Carrión en el teatre Audito¬
rium, la interpretació de Maria Rosa es suficient
per a que aquesta actriu ocupi un lloc preeminent
en la nostre escena.

Sense esser una obra definitiva. La fosca, d'en
Florenci Cornet, deixà endevinar que el teatre
català pot esperar quelcom d'aquest autor.

La última producció del autor de El llop hi ha
quelcom força estimable. Potser en la totalitat de
l'obra hi han quelcuns defectes, pei ò això ja es
cuidará de corretgir en Cornet en obres suceslves.

En La fosca ans que tot hi ha sinceritat. Els ti¬
pus de L·leonnrd, Magdalena i Adriana són plens de
vida. El Lleonard, el cego que retorna a la llar
després de llarga ausencia acompanyat de la
dóna estimada i amb el goig d'estar amb els seus
i abraçar a la seva mare. però acobardlt i apesa¬
rat per la desagradable sorpresa que 11 donarà el
veure'l privat de la vista.

La Mítyiatoia, la mare amorosa, orgullosa dels
seus fills, estimant-los fins al punt de no veurer en
ells llurs lleugereses.

La Adriana, la dóna enamorada i sentimental
que amb ses clares rialles ha de portar l'alegria i
la joventut an aquells dos vells.

Son aquests tres tipus d'un gran relleu.
No tant acertat amb el de Daniel, Oncle Albert i

Vell l,adi, tots ells un bon xic desdibuixats, sobre
tot el primer.

En el primer acte planteja el conflicte d'una
manera clara i vibrant, escoltant-se amb força in¬
terés. El segon, sens dupte el més fluix, l'acció es
precipita en algunes escenes. En l'últim, més con¬
sistent que l'anterior, torna a crelxer l'interés,
arribant al desentllàs d'una manera concisa.

La interpretació molt acurada. El senyor-San-
tacàna demostrà haver fet un minuciós estudi del
úZeonarú!, matitzant el seu treball amb detalls ín¬
fims.

Les senyores Verdler i Riera, que s'encarrega¬
ren de les figures de Magdalena i Adriana, posaren
el seu talent en llurs papers que brodaren magis¬
tralment.

Els senyors Bello, Pellicer i Sirvent discrets.
En Plorenci Cornet, al acabar els actes, tingué

que presentar-se al paie escènic, escoltant fortes
ovacions junt amb els interpretes.

El decorat, degut an en Rocarol, produí molt
bon efecte.

MANELIC.
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La vetlla del día 18 d'aquest mes s'estrenà en
el Cassino «El Progreso» de Sant Andreu, la co-
medieta en un acte ün gra de massa, original del
nostre amic 1 col·laborador En A. Bachs Gabriel,
qui tingué l'amabilitat d'invitar-nos.

L'olu-eta es presentava sense cap mena de pre¬
tensió, un senzill passatemps que segons ens ma¬
nifestà el mateix autor, fou pensat i escrit en 24
bores. . . ,, ,

No obstant, per senzilla que sigui 1 obra re¬
quereix una major atenció i un xic més de tre¬
ball. ,

En la comedia que ns ocupa hi han escenes
que gairebé podríem dir que hi son esboçades, i
en canvi, d'altres de massa carregades i inútils.
L'obra té'l principal defecte en la manca de tra¬
ma (tota gira a l'entorn d'un personatge, una dó¬
na neta i endreçada fins a l'extrem) i com que en
la comedia no's parla d'altra cosa sino d'ella, es
clar, resulta un xic monòtona.

El diàlec es airós i fàcil prò repeteix concep¬
tes en el transcurs de l'obra.

Es la primera obra que En Bachs ha donat al
teatre i sl bé no pot senyalarse-l'hi per un triomf,
ens indica les disposicions que sens dupte té per
al teatre el seu autor, com ens fa notar amb molts
detalls i situàcions inmillorables.

Prò l'autor ha topat amb l'inexperiencia, i so¬
bretot ha reflexionat molt poc en la seva obra,
doncs no hi ha dupte que si l'hagués entretingu¬
da mes de 24 hores en les seves mans, hauria si¬
gut presentada amb forces retocs i estisorades.

El públic rigué forces situacions i aplaudí al
finalitzar, obligant al autor a sortir al paie es-
cénic»

L'interpretació regular, denotà manca d'as-
saitjos.

S. G.

J/òvef f
coiDentaríf

S'ha celebrat el banquet en honor a don Angel
Guimerà per l'èxit obtingut amb sa darrera obra
Jesús que torna.

El nombre de comensals arribava a descents.

Ocuparen la presidencia, junt amb l'homenat¬
jat, els senyors Apeles Mestres, Enric i Jaume Bo¬
rràs, Conrat Roure, Lluís Domenec, Josep M." Ro¬
ca, Ignasi Iglesias, Antoni Suñol, Antoni Piera,
Santiago Rusiñol, Antoni Torrella i Andreu Gui¬
xer.

Se feren discursos i tots ells foren de clars op¬
timismes per la sort del nostre teatre.

bada la temporada que hi farà la Xirgu, que Deu
vulga siga ben curta.

BOQUERIA, 32.-BARCELONA

Espeeialitat én eamises a mida

LITERATURA ROSSELLONESA.-La Biblió-
teca d'Edicions Cqtalayies ve d'empendrer la publi¬
cació dels Monólecs catalans del popular escrip¬
tor rossellonès En Carles Grandó.

La primera serie sortirà vers ,1a fi del present
mes, baix el titol Fariboles, trobant-se incloses en

aquest primer volum algunes de les produccions
les més celebrades del simpàtic autor dels Crits
del poble, âlAqueixa mainada, etc.

Ne tornarem a parlar.

Joan Domènech. Els defectes del seu treball a que alúdela
en la seva lletra es difícil aclarir-los aquí i, com compendià, no
podem sosténir correspondencia sobres això perquè fora feina
de mai acabar, puix serien molts que ho voldrien. El seu arti¬
cle està plè de defectes de gramàtica en totes les regles i apli¬
ca, també, els mots amb gran desacert. La poesia es inacepta¬
ble.—Lluís Casamitjana. «Passeijant» , té quelcom, només
que quelcom que puga anar. Condensat i en forma à'Eco tal
volta aniria. La poesia si que no té rès de bó, francament.—
Josep M." Sanjaiime. En cartera.—Antoni Montfort. Es
fluixeta.—Pere Solà Marimon. Tindriem d'arreglar-la i, la
vritat, no tenim temps.—Felix Fabrés. No'l podem complau¬
re.—Climent. Ni es publicable.—Miquel Saperas, La seva
adreça la demanàrem per un assumpte quina oportunitat ja ha
passat. La poesia den Riera no la trovem. La poesia de l'An¬
drés en cartera. La de vostè ja sortirà.—Queden lletres per a
contestar.
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ES PUBLICA A BARCELONA I MOLINS DE REl

PREUS DE SUSCRIPCIÓ
Molins de Rei
Províncies .

Extranger .

Ptes. 0'25 mes.

» O'I.ó trimestre.
. I'25

Se diu que Vauca del senyor Esteve d'en Santia¬
go Rusiñol, en lloc del teatre Victoria es repre¬
sentarà en el teatre de Novitats, una vegada aca-
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