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AN EL JOVENT
Jores iiiapaniïns iiiie aiien avaDt!
Pot-sè alpn dia se iis niareiraii
les esperances de la jornada
si una pedreta barra I camí
lent aíurar-íos i penedí
d'Iiave emprès d'aire la caminada.

llorís de íadioa, pot-ser ercnren
que ni llunyana veure podreu
jamai la vida cap on leu via,
Llaveros, tristos, descoiiíiats,
els ulls plorosos, els cors glaçats,
al voltant vostre íinarà I dia.

quan claregi, relet el cos
am Ics dolçnres d'un llarg repòs,
tindreu pren íorça contra la pedra
pe per l'empdita del vostre braç,
altre cop lliure deixarà 1 pas
al voler vostre, que res arredra!

EMILI GUANYBÉNS.
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CRONICA QUINZENAL

Al marge d'unes diferencies
Més que mai, aquest any amb els Jocs Florals

de Barcelona s'han posat de manifest les dagues
forces preponderants que en la nostra literatura
se disputen la representació verdadera: la joven¬
tut, amb les seves impetuositats, les seves valen¬
ties i el seu esperit modern i d'innovació; i els
vells, amb el seu valor adquirit, els seus trofeus
vistosos i la seva conciencia reposada i serena.

Ja de temps, en totes les, èpoques, en totes, les
literatures, ha existit ben visible aquesta lluita
reveladora i altisonant. I es natural que trascen-
deixi i desbordi, perquè no es més que la justifi¬
cació d'aquella plétora de vida tan rumbosa i va¬
riada, d'aquell estat vigorós i fécond que fa des
bordar les propies energies per a no subordinar
ni restringir els impulsos i propòsits de tot ideal.

La nostre literatura ha sigut sempre filla de
l'època; l'ambent, i les circunstancies, li donaren
fesonomía, li donaren medis, i desenrotllament, i
acció. Ferò no aquella fortalesa de conciencia que
fa significativa tota afirmació, no, aquell genial
concepte de la voluntat allisonada i fa prevalei-
xer un copiós esfors d'humanisació i optimisme,
pures fonts d'on dimanen les enlairades concep¬
cions de l'inmortalitat i el predomini.

Aquella posició ha sigut sehripre discutida. L'es¬
perit modern del nostre poble, les amplies visions
magnificentes que'ns descobriren les modernes
teories, i la mateixa necessitat que demostrà la
realitat progresiva i rectificadora, iniciaren la ba¬
talla eficaç, el sacrifici imperiós, la lluita persua¬
siva i elemental que tenia, inevitablement, de
despertar un gros contingent de facultats en pre¬
paració, acaparant de passada el tresor més viu i
palpitant, de fecundació i potencia: la Joventut.

La lluita, doncs, continuà, volent abastar nous

horitzons, dominar els temps futurs, afiansar la
prosperitat del pervindre, que solsamenten la pu¬
resa i vibració de tot lo naixent i lo que va ve¬
nint, hi hem de trobar la generosa adquisició
d'una felicitat ben emotiva, d'una productiva es-

peritualitat que haurà sigut, alhora, consol del
nostre treball i goig de nostre esperança.

1 l'esfors d'aquella empenta jovenívola i esti-
mulanta, es actualment, en els nostres dies, un ve¬
ritable ressort on l'orgull se divinisa i proclama,
la fé salvadora d'una conquista ben orientada
perquè hi ha la ardencia jove d'una civillizació que
creix completament enamorada del moment que
passa, de l'hora oportuna, de la vida que aflueix,
instintiva, propulsora, de nou esperit i de nou
relléu.

Se creu que es convencional aquesta fórmula?...
que son uns arrivistes i uns aprofitats aquets pa¬
ladins voluntariosos dels trofeus moderns i les
arts noves?

De cap manera. L'Historia els produí, i el Pro¬
grés els marcà el pas. Devant la proa de la nau
on anava embarcat Ulises, les belles costes d'Ita-
ca s'anaven allunyant sempre, mentres el desig
s'afanyava per abastar-les.
I això es lo inevitable; i això es la vida. Tot

aquest continua adelerar se i inquirir, tot aquest
sacrifici perpétua i constant del present en ares

del pervindre, i aquest anel heròic amb que bata¬
llem avui per a reposar demà, aquesta generosa
oferta amb que cedim lo que es, per la insegure¬
tat prometedora de lo que té de venir, ¿no es pro¬
pi d'una moderna obsesió de rassa que fortifica
els sentiments i aclara la conciencia amb un am¬

ple esperit de multiplicació i sustantivitat?
Vol això que es renegui de lo estatuit, de lo

existent? No, això tampoc. Tot el bagatge de pro¬
ducció d'una època pasada, que encara conserva
el conjunt de les seves faccions i problemes, es
digne de i-especte i admiració; i per lo mateix que
fou una dolorosa tasca d'estudi i infantament, me¬
reix un gros tribut de consideració i amor de les
generacions noves.

L'essencial, però, es que això passa, i passat
que es, no conserva la esplendidesa incommensu¬
rable d'una vigoria alucinadora, ni pot tenir la
triomfal bellesa d'una eternitat exemplar.

Ha dit un pensador que l'amor i la gloria son
les grans orientacions de la vida; lo que no's fa
per casual afieló o per copdicia, se fa per vanitat;
sense la cooperació de qualsevol d'aquets resorts
impulsors, l'home, i qui diu l'home, diu les multi-
tuts, el poble, es un desgraciat mecanisme pasiu,
un vaixell desgovernat, sense brúxula ni timó,
que sura inanimat, anant i venint al impuls d'a¬
quell moment que ei porta o s'el endú.

Per xò es molt llógic i natural que els inspi¬
rats, els moderns, els genis impetuosos i aluci¬
náis, els veritables exeitadors o profesors d'ener¬
gia, com els anomenà Maurici Barrés, s'obrin pas
amb els temps presents 1 ocupin el seu lloc perse¬
guint l'utilitat de l'acció en el moment que arriba.

Lo util, lo principal de tot art i modisme, es

aprofitar la vida per a disfrutar de la vida matei¬
xa. ¿Per a que defensar la vida i el lloc, si no es

per a viure-la i gosar-la.
Nosaltres que diferentes vegades hem préconi¬

sât la rebel·lió constant, i no com a sistema, sinó
com a medi de renovellament i espansió, aprobem
totes les audacies i gallardies, mentres estigan
inspirades en un sentit generós i justicier. Lo que
no tenim d'aprobar, lo que no ens serà mai objec¬
te de preferencia, son els procediments escullits
si aquets son afiansats en un partidisme massa es-
clusiu i particular, en una servicial manera d'eli¬
minar 0 encumbrar segons les circunstancies o

opinions de la bandería predominant.
Concretant. La renovació en els nostres Jocs

Florals, s'imposa per moments. S'ha de revulsio-
nar completament aquesta institució. Nou im¬
puls, sava nova, floreixements moderns que res¬

ponguin a les ànsies i aspiracions prenyades de
novetats de la nostra literatura vigorosa, es lo que
li càlen per a mereixer la més extricta represen¬
tació d'aquest nostre esperit cultural i progressiu
que'ns dona la Ilógica i fortalesa d'una vida de
durada.

Tal com are subsisteixen, ens donen massa

clara la noció de les distancies.
Particularisant més encara. ¿Vol dir tot això

que estiguem conformes amb les escisions ocorre¬

gudes aquest any? El qui aquestes ratlles escriu,
ha de confessar que tan li repugna lo dels uns,
com lo dels altres.

Però, els fets ocorreguts casi van donant la
raò als qui volen valdres de qualsevol arma per a
fer resplandir la veritat.

Preferim obres, crear molt i bó, trascendir a



festa

l'ànima de tothom, i les aspereses del camí es tro-
baràn esbrosades per la mateixa imposició de
l'obra forta i triomfadora.

A la llum del sol,, de cara a tots els aires, hi
resplandeixin molt mès les magnificències i has
tides equilibrades, que no pas les sensibleries de
les discusions estèrils.

Amb els entusiasmes i rebeldies solsament,
no's fonamenten les obres grosses.

En el nostre esperit d'innovadors, acompa-
nyem'hi també l'acció constant.

j. VIVES i BORRELL.

Banquet a en Josep M/ Girona
Varis amics i companys del poeta català En

Josep M.' Girona, per a testimoniar llur enius.
siasta adheoió a la actitut adoptada per aquest
distingit escriptor amb motiu dels passats Jocs
Florals de Barcelona, han decidit obsequiar-lo
amb un dinar que's celebrarà'l proper diumenge
dia 2i) en el Mundial Palace.

S'admeten adhesions i es despatxen tickets al
preu de 7 pessetes en la Llibreria Verdaguer,
Rambla del Mig, 5; ViudaFerré i Aymà S. en C.;
Redacció de la revista Ofrena, Corts, 550, 2.°", 1.^;
en la redacció d'aquesta revista Rosselló, 248,3.6'',
l.S i en el Mundiàl Palace, per tot el dissapte dia
19 del corrent.

Recomanem a tots els nostres amics i col·labo¬
radors la asistencia en el mateix, més quan se
tracta d'un homenatge merescut com pocs a un
home, que defugint de tota vanitat i fins perjudi¬
cant-se els seus intereses literaris particulars ha
sapigut adoptar una actitut decidida, enfront de
lo que creia una injusticia, com de fet ha resultat.

Per la nostra joventut entusiasta, per la d'En
Girona valenta i noble, demanem a tots els nos¬
tres amics que hi acudeixin, a tots aquells que per
demunt de les petites passions i concupiscències,
posin l'amor per l'avenç de la nostra literatura
nacional.

ENCÀRREC
A la simpàtica senyoreta
Maria de les Neus Sana¬
huja.

Un vers m'encarregareu gaia amiga,
i un vers vos faig;
vull fer-lo sens torment i sens fatiga
aprofitant l'inspiració al bell Maig.

El fer un vers ben fet, es molt difícil;
prò fer-lo passador, es verment fàcil.
Jutgeu el meu que fora irtspiradissim
recordant solsament nostre gest gràcil.

Encar que un xic em raqui el fer brometa
amb tota cosa d'art i amb poesia,
feu gatzara amb el vers d'aquet poeta;
complascent jo us permeto que aixis sia.

j. JULIBERT GUAL.

I... DE JOTES I VELLS
Si no fos la por de que'm diguesin inmodest,

si no fos que semblaria una petulancia ridicola, i
si no fos en veritat, que'l fet no té la més petita
trascendencia, avui em sentiria orgullós, molt or¬
gullós. Calculeu, amics i llegidors d'aquesta Re¬
vista: El tema del meu article reder, era el ma¬
teix que informava la segona part del discurs
presidencial dels Jocs Florals d'enguany. Victor
Català, l'eminent prosista, lo gloria més alta de la
nostra novela, va plantejar davant del públic
aquest problema. Lo que fins ara es volia negar,
existeix de fet i de dret. S'ha reconegut quasi po¬
dem dir que oficialment.

Al escoltar les primeres paraules, vàrem tin-
drer, per què negar-ho? una esperança. L'autora
dels Drames rurals, que fou en nostres lletres,
inés que esperit de renovació, esperit de revolta,
per a no posar-se en contradicció amb la seva

obra, amb lo que deu esser la seva ànima, devia,
al meu entendrer, o negar aquesta dualitat, o cas
d'admetre-la, ser cap i devanter dels qui lluiten
esperonats per una divina inquietat. Mes no fou
aixis. Es proclamà porta-veu dels vells, s'erigi en
el representant llur; va parlar-nos com un om¬
bra, amb una veu de l'altre món. I al sentir-la no
la vaig creurer, ni la vareig volguer creure-la.
I em va dir més, molt més encara. «Que si no

fos per ells, els joves no hi serien.» Que n'era de
trista aquesta afirmació en els seus llavis! Per¬
què sia per sort, sia per desgracia, no cal dir que
els vells no han format escola. Ningú els ha se¬
guit. Que fins Mossèn Cinto i en Maragall. no han
deixat seguidors de la tasca llur. El goig de la
maternitat literaria, eis es negat a tots els qui
s'anomenen vells. I mentres tant veiem que un
poeta jove i gloriós, en Josep Carner, que tampoc
prové d'ells, influeix i orienta la majoria de nos¬
tra joventut literaria.

Existeix en tot, i aixis també en literatura, un
fort sentit de realitat al que es debades de fugir-
hi. I la gran figura de Víctor Català ha parlat
tancant els ulls, ha parlat com entremig de les
urpes d'un mai somni. I al reconeixer el proble¬
ma llençava la guspira en el feix de llenya seca,
encenent la gran lluita.

Tan se val. Potser es lo mellor que podia pas¬
sar. Potser amb el temps serà l'únic que podrem
agrahir, an aquestos tristos Jocs d'enguany. Eu
les lluites triomfen els més forts, i en aquesta sem¬
pre seià la victoria en profit i honra de nostres
lletres nacionals. Anem al combat doncs els uns i
els altres, més anem-hi noblement, abandonant
les armes baixes i vils de la calumnia i la men¬

tida. Donguin els vells les seves obres, enfront
posem-hi les dels joves i Catalunya judiqui.

I malfiem d'aquells que tancats en la seva ca¬
seta goitin de la finestra estant als lluitadors,
malfiem-ne; i si crideu gaire, foc an ells i a la ca¬
sita.

AMBBOSi CARRIÓN,
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Amor platònic
Si vols [que la dòua te dongulla raó, dónali

per endevant cent duros.

El Sol d'hivern, es la flassada dels pobres.

Al vell, el poc menjar li dona vida.

Val més una paraula que consoli, que una for¬
tuna que humilli.

Si les dònes no poguessin parlar, poques foren
les que arrivaríen als vint anys.

La mentida es l'am de la ignorancia.

El matrimoni mal avingut, es un all i oli ne¬
gat.

Molts vesteixen depanyo i menjen dellustrina.

El safreig públic, es el llibre de contes co¬
rrents dels veins del barri.

La avaricia ridiculitza a l'home.

Els petons de les dònes que no estimen, son
com els sagells sense engomar, que per més que
un els mulli no s'enganxen.

El que'ls guanya de un a un. sap guardar-los
de cent en cent.

Les dònes son les sangoneres de les butxaqués
dels homes.

El casament que no es per amor, es com un
guisat sense sal, que no te gust de rés.

Vinrer sols per treballar, es flrmar un contrac¬
te per esser burro de cinia tota la vida.

Les persones orgulloses, son com les bombes
que donen en «El Siglo» a la canalla, que quan
cauen, no se aixequen més de terra.

Vetllar morts, es perdre temps.

El pas de les penes, arruga la cara.

L'home que fàcilment s'ho creu tot, està des¬
tinat a que li possin la llufa, molt sovint.

De les debilitats de les dònes, els homes ne

van jeperuts.

El que pensa amb el passat, es perquè no el
mortifica el present.

Quan les galtes penjen, els anys hi son.

La mort es l'esperansa dels pobres i el deses¬
pero dels rics.

Els funerals no son més que recomptes de les
amistats dels que queden.

La dóna que no estima, es com un cavall de
cartró que es buit dedins, i quan ha perdut la es-

peransa de casarse, es com la llantía que se li
acaba l'oli, que tot el dia espeternega.

Ja se que materialment
nostre amor es impossible

No'ns ho consent
la llei severa, inflexible,

que ha fet la gent.

Mes la llei humana rai:
sols a Materia domina.
Cor endins i amunt l'espai
regna sublim llei divina.

Poden les lleis humanes, en l'amor,
subjectar, però:mai dominà'l cor.

En el fons dels teus ulls veigfulgorar
enfilall hermosíssim de terneses,
que, atàvica, no goses demostrar
poruga a mondanals ridiculeses.

Jo he vist com ton esperit,
deixant la materia impura,
amb el meu s'ha reunit.
I amb que gentil galanura
llur amor s'han transferit!
Idili esperitual,
sens màcula d'impuresa.
Ric espill d'humil-grandesa
Que mesquí es el goig carnal
enfront de tanta bellesa!

Estimem-nos aixís. D'altre manera,
per més que'n contra'l cor s'encoleritza,
no'ns ho permet la llei del mon que amb fera '

sanya'ns esclavitza.

Se que l'amor platònic no's corrent
en aquest amarg temps de realisme;
mes nosaltres li darem diví alicient

per mig d'idealisme.

I a canvi de les rudes amargures,
que'n nostre via-crucis sufrirem,
dels esperits puríssims les dulsures

excelsas gaudirem. •

Quin goig en els greus actes de la vida.
percebre al entorn nostre aletejar
un amic invisible que'ns convida

a viure i a lluitar!

Sentir a cau d'orella'l dolç murmuri
del bon amic qui'ns diu a cada pas:
—Valor! No't desalenti'l mal auguri.

Estima i triomfaràs!—

Parem vida exemplar, digne, perfecta.
Nous Quixots, paladins del noble honor...
generosos... humans... Tot per respecte

al nostre pur amor.

MAEIÁN AMAT.
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OHPLENANT UN fiUIT
Després de les malvestats comeses én nostre

terrer per La Novela Corla, La Nótela Breve, La No¬
vela Universal, La Novela Exlrangera, La Novela Có¬
mica, La Novela con Regalo i Deu sàpiga quantes
noveles més, a la fi també hem volgut dir-hl la
nostra. Calía tapar un buit. Quan entre nosaltres
es nota un buit son tants els qui corren a tapar¬
lo que el buit no solsament resta plè, sinó que
desseguida vessa.

La idea de crear una novela curta catalana,
imitació d'una vilesa editorial i d'una pobresa
d'ingeni que'ns entervolía el cervell com una re-

seca ponentada de juliol, ha esclatat sobtadament
en no sabem quants editors i en no sabem quants
patriotes. Si ens descuidem, malgrat l'encariment
del paper i la poca abundor de novelistes, ixen
alhora mitja dotzena de publicacions similars.
iQuin estuf, valgue'iis Minerva!

L'escritor català aquests dies deu fer com el
pagès devant d'una bona anyada; remerciàr a
Sant Isidro. El que mai se podrà saber, però, es
qui fou el primer en venir-li la ocorrencia, ni
quans han sigut després els plagiaris, ni la terri»
ble lluita que han sostingut entre ells, ni quants
han vist fallades les esperances llurs, ni encara
els que poden arribar a triòmfar en la tossu
dería.

El que m'ha succeit a mi es exemplar. Vingue¬
ren a trobar-me uns simpàtics minyons i restarem
entesos per a reeditar una obra meva. Ells me

parlaren per primer cop de La Novela Catalana i a
mi la pensada va semblar-me bona, no pas del tot
colossal. Desseguida en vingueren uns altres.
També desitjaven original per La NuvCm Catalana.
Aquests anaren vinguent d'un a un i això allargà
les negociacions. Els que vingueren d'un a un se¬

gons s'esplicaven—i s'esplicaven forsa bé—eren
els únics que en llei i justicia tenien dret al títol,
registrat, abans que els primers, en el Govern
civil. També amb aquestos réstarem d'acort mit-
jansant una condició; una mena de toca i tocaré
molt enraonat. Tal vegada vaig esser poc patriò¬
tic, però no es pas a costa dels qui escriuen que
es tenen sempre d'omplenar els buits a Cata¬
lunya.

De totes maneres, sigui pel que vulgui, jo no
soc tornat a veure als que vingueren d'un a un,
ni soc sabut rès dels primers que vingueren en
comisió.

Més tart, per les cantonades no han mancat
cartells anunciant is Novela Nova i La Novela i el
Teatre, com tampoc en els periòdics han mancat
reclams i comunicats, descubrint competencies
editorials i malifetes dels competidors.

Es per demés advertir que en quasi tots a-
quests anuncis el nostre nom figurava en la llista
de col·laboradors sense mitjansar autorització;
com en algún lloc hi figurava fins el títol de la
obra, sense mitjansar l'entrega d'original i només
per pura suposança del nostre desprendiment o
de la nostra candidesa.

Com se veu, el buit que s'omplena es fa a base
de tranquilitat i estira cabells. Estem en plè de¬
senrotllo de l'esperit lleuger i imitatiu que ens ca¬
racteritza en tot. No es pas fàcil que aixís les co¬
ses marxin com caldria ni que besulti un èxit lo
que sembla fins ara un joc de mainada. Ja se sap

que tots els principis son (Jjfiçultosos i que ,bi ha
autors novells per a qui el r«trat en unes cober¬
tes representa una fortuna, com n'hi ha d'altres
de vells i consagrats que no tenen un no. Are cal
averiguar si el públic s'acostuma a llegir per dèu
cèntims, ja que no vol llegir a cap més preu.
. Averiguat això, els que viuen de la ploma sa¬
brán del cert si tenen que seguir o no fent de pe¬
riodista i de si guanya tant un escriptor dè pelí-
coles, com un escriptor de noveles.

L'altre dia un amic, amigablemt, ens oferia
cinc duros per una d'inèdita. Regatejarem. Partí¬
rem la diferencia com dos comerciants de bes¬
tiar. «Ho consultaré amb l'editor», va dir-nos aixís
que'ns comensavem a entendre. Malament. Sem¬
pre que's consulta a l'editor es queja se sab que
l'editr r dirà que no pot esser.

Amb l'edició de totes les imitacions de La No¬
vela Corta castellana, es podrán emplenar els buits
que vulgan, però, segurament, no pas el de les
butxaques dels novelistes. Dels novelistes que per
naturalesa les hi tinguin ¡eil

PRUDENCi BERTRANA.

Impresionisme-deucentista
Eren dos, sols dos, que parlaven. "Vingué l'al¬

tre i foren tres. No s'en savien avenir.—Vèsl are
mateix dos, vens tu i, tres.

Parlen, riuen i's posen seriosos.
Una ratxa de vent passa. El berret del un cau

sobre l'orella dreta, el del altre sobre l'orella es¬

querra, el del tercer—un bolet—no's mou.
Un que passa estornuda. Encostipat o pessigo-

lleix senzill. Molt o rès.
Cau una fulla; després no'n cau cap més.'
Vol fer-se fosc. El sol apenes llu. El núvol es

roig. El vespre ve ràpit. Crepuscle.
Passen vianants. Uns amunt, altres avall o de

travers.

El) passen tants com els hi dona la gana.
Dins un auto, damisela bella es repapa en els

coixins. No va a peu.
S'encenen elsfilums.
Els tres ja no hi son, perquè son fòra. Els be-

rrets tampoc hi son i'i vent no'ls ha fet correr.
Doncs, s'en han anat amb els caps respectius.

El berret es august. Jo'n diria tapa cervells.
Devegades valdria més ser tap de bassa.

Un xiulet, uns que's giren d'esquena, faldilles
que .s'alçen, una brossa en un ull, un urbà que
encén el cigar. La ratxada passa brunzenta.

Quin venti
Es Mars.
Pot-ser es Abril.
0 Maig, que també fa vent.
Un dels tres.

Primavera a la vora. Segur.
L'urbà, per-xò ha encès.

(i) No confordrer amb di^ntista»
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flou Romanç dels Jocs florals
Acudiu els aimadors
de les lletres catalanes,
una nova en vull cantar
que fa poc que n'es dictada.
Amaniu els mocadors
que porteu a les butxaques,
per qu'el cor s'us trencarà
en un devasall de llàgrimes.
L>oblegue-us els pantalons,
mes amunt de mitja cama,
que del plor que vesareu,
s'en faràn basiols i basses...
I aixís tols la nova oiu
que fa poc que n'es dictada.

Tots plegats qui inenys, qui mes,
aquell diumenge esperabera
el primer del Maig florit,
en que cada dia raja.
El diumenge aquell de Maig
en que tot trobaire canta,
en que tota noia creu,
esser reina nomenada
en que l'esperansa amb vert
pinta cors i persianes,
en que presentint l'estiu,
i el cantar de les cigales,
per el cant dels trovadors,
surten els berrets de palla;
en que tot son ilusions,
goig, gatzara i esperances.
Síes ail! (ai!) que un faceciós
que Girona nomenaven,
llença un crit'de rébeliió:
—Via fora i calamarsa!
Via fora les petums!
I altres veus se li oposaven!
—Fora pollastre aixelot!
—Barbamecs!

—Rancis!
—Quitxalla!

—Jo m'en vaig però ho diré.
—No ens fas por! Suro!

- Carbasos!
—Carregat d'elles t'en vas!
—Ja en menjareu sense ganes,
repatums, patums, patums!!
—Et darem un cop de sabre!...

I s'armà el mes gran combat,
i els tinters en l'aire anaben,
i amb ripis i consonants,
i altres renegs de mes talla,
uns als altres es feriren...
fins que va aparèixer l'auba!
Axí fou com va fallar,
el jurat que remenaba
les cireres aquest any,
sens raons, crits ni baralles!

I la festa va arribar,...
Ah quin be de Deu de cares,
de donzelles mes gentils
i-casades tan galanes!
Sospiraben els minyons
i les noies sospiraben,
sospiraben els vellots
per tenir les dents corcades,
i les padrines també
per que totes s'anyoraben
d'aquell temps Ai! i un sospir
Ai!!! per l'aire s'aixamplaba.
1 per fi, triomfalment,
sona l'orgue, la gent calla,
que amb un pas majestuós
i lluint les calces blanques
van venint poquet a poc
dos municipals de gala!
Al redera els regidors
amb tota la requincalla,
i la gent vinga aplaudir,
i el Jurat demprés s'avança
i la gent diu« Ai no, no.»
Que potser s'afiguraven,
veure'ls amb ulls de vellut
o amb la closca esbccinada,
o amb les crocos caminant
0 pudint tots a farrnacia!
1 comença la funció.
I ja s'avença una dama,
que parla i no la sentim,
mes per fi, de ses paraules,
anem entenent quelcom:
«Joves, vells, ennucs... criança...
Veniu joves a redós
i acotxeus en nostra falda,
lino sigueu pas gosats
de pujar-nos a les barbes.»
I va parlant i parlant ..
Un irreverent badalla!
Demprés un altre senyor,
d'un a un crida als cantaires.
El primer qu'es calvo i vell
va vestit de pessa llarga,
i un representant que té
ens enjega la complanta
del Darrer Llop, que ha enviudat,
i s'està morint de gana.
I sabem que a confesà
aniria si gosaba,
aquell llop que de tant trist
du la qiía entre les cames.
Algú crida: Foc al llop!
i s'acaba la complanta.
Demprés ve un altre senyor,
vell també, i aquest ens canta
una anada a Montserrat,
en carril o be en tartana.
Com que crida, diu un fresc,
deu tenir raó sobrada.

I en ve un altre també vell
i amb posat de funeraria,
parla de Les veus dels morts
quan tots creiem que callaben,
com un mort, fins al present!...
I la gent esgarrifada
va dient: «Idenyor Deu meu
el mon es un vall de llàgrimes.»
I el plor que raja dels ulls
va escorrent-se per la sala.
Mes criden uns altres noms

i algú diu: La jovenalla;
ara éns posarem contents...
Mes aquesta, folla ingrata,
sembla dir: No vull sortir,
pots xiular, que no'n vull d'aiga.
I la gent es va entristint
i les cares es fan llargues,
i ja es posa un nus al coll,
del senyó aquell que cridaba.
Tots es miren atnits
l'un gemega, l'altre calla.
Aquest diu: Pleguem el ram!
L'altre: Això es una ensofrada!
I un senyor qu'es diu Matheu,
amagat rera unes plantes,
gemegant amb plor desfet
diu: Mes glories ai! s'acaben!
I al final, quan un gentil
cavaller, de allà la França
fa un discurs, per un instant,
sembla riurer la esperança.
Mes quan parla del Pelut
Jofre, els uns per si es deixaba,
barba llarga, o si els dijous
i els dissaptes s'afeitava,
pinyes, crits, nassos trencats,
vint senyores desmaiades,
corrediees, aldarull,
cops de puny i garrotades
i un per qui, l'altre per llà
van fugi a la desbandada,
mentres l'orga tot tocant,
de l'espant s'ennu gaba.
I en Girona en un recó
contemplant tanta desgracia,
reia com un Satanàs,"
mentres en Matheu ploraba,
cridant, amb tot desesper
«Senyor, quina pasterada!»

I això fou la festa enguany
de les lletres catalanes.
I eixes cobles que us he dit
que de poc s'en .son dictades,
son d'un mestre en el Saber
de la gaia de les calces.
Aprenenles tots de cor
i treieune la ensenyança
que un altre any si a Deu li plau,
ja els en cantarem un altra.

OCASINA DEL BESOS.
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Plàstica
Exposició d'art francés
al Palau de Belles Arts

Interessantíssima es aquesta exposició tan per
el valor de les obres allí exposades com per a co¬
nèixer els nostres artistes catalans el valor que
tenen.

Primer veiem els tapissos Gobelins que gfene-
rosament cedí l'Estat francés per a que coneixes-
sim l'hermosa manufactura del segle XVI i princi¬
pis del XVI·I en la que hi han representats varis
epissodis que pertanyen a quatre histories dife¬
rentes, això es, «L'histoire du Koi», model de Le
Brun; «La Galerie de Saint Cloud», model de
Maignard; «L'ancien Testament», de Antoni i Car¬
les Coypel, i «Les amours de Psychée», d'en Juli
Romain, tots elis de riques tonalitats i teixits amb
veritable maestría, sobre tot el que representa un

bateig i altre un casament.
Després d'haver-ios contemplat una belia esto¬

na, anarem recorrent totes les saies del Saló de
Tardor, Société Nationale, Salón des Artistes

Français, que poques son les coses interessants i
bones que en aquestes saies es troben i per fí arri¬
bàrem al saló de la Reina Regent que hi han repre¬

sentats els impresionistes tan poc compresos al
principi i que tingueren que lluitar contra el aca¬
démisme que s'havia arrelat en tots els cassos, i
com que fugien de lo corrent, foren rebutjats de
tots els salóns d'exposició, fins que vingueren uns

quants inteligents i sortiren en defensa d'aquets
innovadors i que avui els tenim a la capdavante¬
ra de l'art.

Avui podem apoiar als justos defensors de Re¬
noir, Monet, Manet, Sisley, Pisarro, Gauguin, De¬
gas, Cezanne i la Berta Marizot, que lluità junt
amb els impresionistes i triomfà amb ells.

Parlant particularment d'en Cezanne, es deplo¬
rable que estigui tan pobrement representant amb
aquells dos paisatges, puix Cezanne té molt mi¬
llor; sense anar lluny, els bodegons. No obstant,
aquets dos paisatges acrediten lo que tan s'ha es¬
crit en pro d'ell, tot i essent quelcoms poc acertats.
Molts són els artistes catalans que tenen d'agrair
el sacrifici fet per els impresionistes, primer per¬
què ens portaren nous coneixements i segón per¬

què ells ens han ensenyat a aimar la llivertat en
l'art.

SALÓ GOYA

Exposició eesar de Salvador

Aquest es un pintor'(si es que aixís s'el pot no¬
menar) que ha agafat tot lo més desastrós d'en
Nestor de la Torre i que gairebé no's mereix el
parlar-ne si no fos que es tan poc corrent el tro¬
bar-nos amb aitals desequilibris. Es un pintor que
si hagués nascut a l'època del Pirata Barbarroja
potser hagués tingut quiscuns admiradors; ¿Es
posible que en el segle XX existeixin homes que

pensin pintar aquell «Caballero de la mal fina¬
da»?

Oh! i lo més xocatit del cas es que hi han caba-
llers i dames romàntiques que s'enamoren d'ai-
tals cursileries. ¡Oh si l'íngeniós Hidalgo resuci-
tés! No ens cab cap dupte que en- aquell Saló re¬

petiria l'escena de Vaventura del liiirilcro.
PERE MARCH.

A LA LLUNA
Al company Victor d'Amoc.

Astre dels poetes
que en les nits serenes
mostres ton encant;
deixa que un romàntic
canti ses estrofes,
—estrofes d'amor—
mostrant a l'aimada
ton gai esplendor.
Astre dels poetes
que al mar t'enmirailes
i deixes que mori
mon cant per l'espai,
—sigues compassiva
pel pobre poeta—
recull mes estrofes.
Fés que les estrelles
petites i belles,
—-jogant i saltant—
pel cel blau les ritmin;
que siguin la mostra
pels pocs que t'admiren
que encara tin romàntic
t'adreça sos cants.

LLuls CABOT.
ENCANTATS DE LA VIDA!

Dibuix de Josep Grañé.
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A Leandre.

Que la pròdiga Mà del qui la vida
quan arriba el bpn temps pel mon escampa;
i una gârlanda en cada branca posa.
perque la terra com l'esposa jove
que'l fruit d'amor sent creixer dins l'entranya
rigui i de marriment no s'esllangueixi,
vos beneieixi a Vos i a la donzella
que ha de ser aviat la muller vostra.

La terra us ha ferit de sa malura
1 el mal de vida us ha posat a l'ànima:
i ara de tanta que'n porteu a dintre
que fins per la mirada se us escampa,
(i això millô ho diría la donzella
que també del mal vostre està ferida,)
voleu deixar la soltería frévola,
i el jou d'amor, al coll, voleu cenyir-vos.

Sia doncs per molts anys i que de roses,
el jou sia teixit; perque sà flaire
vos faci el camí lleu. Que vostra esposa,
per vostre jou suat sia tan dolça
com l'ombrel-la damunt del front d'ivori
d'una donzella que pel sol camina.
I sia el fruit que donarà aquest arbre.
(que a Deu hem de pregar faci ben pròdig)
per quan l'hivern de vostra vida arribi,
talment com una clara prometença.

EAMÓN GAVALDÀ RIBAS.

FULL DE DIETARI
El jardí es e^pès, tranquil, mig gris a causa de

l'hora í plé de perfums, de tots colors i d'acacies
de tots tamanys i de pensaments i de lilàs i de
alguna que altra mata de María-Lluisa.

La Engracia té setze anys i la sina esplenden-
ta. Hi brena, tota sola, asentada en un pedriç
voltat de geranis i rosers, menja una mandarina
tèbia, del seu alé; després agafa un platàn car¬
nós, d'un color groc de susto, el pela delicada¬
ment, el ferma amb dos ditets rodanxons, per un
extrem i se'l fica a la boca per l'altra: ses dents
subtils el fereixen fortament i el parteixen en
dos troços desiguals; un de menut, que'l rebé sa
boca i un de gros que li rodola pit avall, per da¬
munt de son .icoll nú i sa brusa de nyipis, i cos
avall i faldilles avali i cames avall fins aturarse
en la sorra.

La Engracia no s'apura, perxò. Pren un altre
plàtan i, ben pelat, l'engoleix sens partir-lo, i
encara un altra; i encara—goluda!—cull el trós
que li caigué,, l'aixuga amb un pany del moca-
doret finíssim, se'l mira, mira a son entorn, venç
l'escrupol-i 1' envia gorja endins.

El jardí va tornant-se més gris, més tentador.
El jardí, ara, guarda en sa fosca, àdhuc de

les mates de Maria Lluïsa i els rosers i les acà¬

cies i la poesia, un geste de la Engracia; i el guar¬
da sols per ell—egoista! com un secretet subtit
de golafreria d'un donzelleta de setze anys, de
sina esplendenta i caballera rossa í jolina i de
cos i esperit, bellament ingènua.

L'EBIS.

DE FOLK-LORE

L'arròç dele pobres
(Sostúm popular)

El Comú,—com diuen a Sant Fructuós de Ba¬
ges parlant de l'Ajuntament,—ja té destinada una
quantitat anyal per a cubrir les despeses d'aque¬
lla festa que es celebra el dimarts de Carnestol¬
tes. No obstant i això, a la yigilia l'agutzil amb
uns quants homes més enganxen un carro, i fan
un recapte per tot el poble.

Un bombo molt atrotinat que no sé per quines
aventures ha anat a raure al poble, i un violí que
fa grinyolar un vell molt amic de fer tabola es la
murga que acompanya al carro per a donar més
solemnitat al acte i per a avisar a les mestresses
que feinegen per l'interior de les cases que a la
porta estàn esperant el seu donatiu.

Aquest varia segons els mitjans i la voluntat
de cada hu. Unes quantes almostes de fasols o un
cistelló de patates els més pobres, algunes coste¬
lles de tocino o un conill els més rics.
I aixís, aturant-se quasi a cada pas, i voltat de

quitxalla i gent gran que riuen, criden i baladre-
gen, passa el carro pels torturosos i desnivellats
carrers.

L'endemà al matí, dia de la festa, torna a pas¬
sar encara, amb igual acompanyament de músi¬
ca i xibarri, més en lloc dels sacs pels fasols i les
patates, porten un parell de bots pel vi, que van
recullint una mesura a cada casa.

Mentres recapten el vi, en una mena de barra¬
ca o covert que hi ha junt a la casa comunal co-
mensen els preparatius per a coure l'arròç en unes
grans fogaines destinades a aquest sol fí.

La canalla encuriosida que s'apreta i agombo¬
la a l'entrada, invadiría ben prompte aquell es¬
tret lloc, dificultant les maniobres dels que fan de
cuiners, si aquestos, de tant en tant, a crits i a
empentes no els fessin recular fins a la porta,
des de ont cansats d'estirar el coll sense veure

rés 0 ben poca cosa, s'escampen aviat per tot el
poble. No més uns quants tafaners privilegiats i
algún regidor que vol presenciar la cuita, s'estàn
amb els cuiners contemplant les quatre colossals
calderes que bullen sobre les fogaines i els gi-
brells de terrissa curulls de talls de tocino i de
conill.

En aquells moments dintre,1a barraca ont reg¬
na la penombra hi .observen tots un espectant si¬
lenci devant les calderes que canten i el foc que
espeternega, s'els pendría per creients d'alguna
secta extranya cumplint alguna cerimònia de la
seva especial liturgia. Parlen poc i a mitja veu,
com si vetllessin a un malalt de cuidado:

—Ja hi heu tirat sal?—fa l'un.
—Si, ja l'he tastat, estarà al punt—li responen

després d'una pausa.
—Sembla molt groc... potser hi haurà massa

safrà...
—N'he comprát igual que l'any passat...
Es fa un llarc silenci, fins que s'entaula un nou

diàlec semblant al ja transcrit.

Entre lant, en una era gran i assoleiada, una
munió de captaires i rodamóns que vinguts de
totes bandes han anat arribant al poble coneixe-
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dors de l'àpet que en tal diada s'els prepara, s'es¬
peren pacientment xerrant entre ells els uns; al¬
tres, més esquerps, s'assenten pels recons o s'a-
jassen per les vores, muts i quiets, fitant al lluny
la seva mirada inexpresiva. Tontets que van de
poble en poble passejant la seva beneitería, dis¬
treuen a la gent amb les seves ganyotes i xim-
pleses. Músics-captaires i' malabaristes ambulants,
toquen els seus instruments o fan les forces espe¬
rant que comensi el tec.

Per allà a les dugués de la tarda, l'arròç, ja
cuit... i covat, es pujat a l'era amb l'imprescindi¬
ble aeompanyament del bombo i el nyigo-nyigo del
violí.

En unes cadires disposades convenientment
s'hi asenta la presidencia, formada pel sényor
rector, l'ajuntament i demés persones significades
del poble.

El senyor rector beneieix les calderes de vian¬
da que tot seguit es comensa a repartir als po¬
bres i a tots aquells que en demanen.

Amb penes i treballs, els homes d'humor i bona
voluntat que's presten a fer de mossos i a dirigir
tot el tinglado, procuren que la gentada s'asse¬
gui al voltant de l'era, i ells van donant la volta
amb les calderes, omplint els plats, i procurant
que no es cometin abusos ni injusticies, quedant
algií sense tall o amb doble raeció que els de¬
més.

Mentres els uns reparteixen l'arròç i el tall, al¬
tres corren amb les botelles i algiln d'aquests po¬
rrons immensos de vidre blau, servint el vi per
un seguit sense deixar en mans del bebedor el po¬
rró o la botella, sinó fent-los-hi badar la boca i
abocant-hi ells mateixos un llarc rajoli semblant
a una cadeneta de rubins.

Aquesta manera de fer es origen d'una pila de
còmics incidents i dona lloc a un sens fí de bro¬
mes més 0 menys grolleres i de bon gust.

Durant la festa es gran l'animació per l'era i
els seus voltants, doncs tothom vol contemplar
l'espectacle animadíssim i pintoresc que s'ofereix,
i tastar Varròç dels pobres.

Son molts, i especialment la quitxalla, que
malgrat haver ben menjat a casa seva, s'en van
a l'era a parar el plat i atipar-se d'arrós.

Quan tothom està ja satisfet, amb la vianda
que sobra omplen els tupinets i olletes dels cap¬
taires, repartint-los hi també el vi que ha sobrat.
I tot seguit comensa el desfilar d'aquella gen¬

tada, a la groguenca llum del sol ja molt cap a
Ponent, i a corrúa feta, s'els veu allunyar-se en
totes direccions pels camins i carreteres, pausa¬
dament, a poc a poc, traginant com sempre el pés
de les seves nafres i miseries, però aquella tarda,
satisfet el ventrell, i al esperit, un xic d'alegria.

ALEIX BOIX.

Era un matí de llum, de poesia
de cants de rossinyol i batecs d'ala,
de murmuris i sons harmoniosos.
Jo m'he llevat quan els ocells cantaven
content de no só que. i sentint la vida
en tota l'amplitut de sa grandesa.
En tos brasses de fada un nin hi era,
un nin de çella ros i cara d'àngel.
Tots dos! Quin goig que feieu! Us mirabeu
jogant amb vostres vistes lluminoses;
amb ignosencia l'un, amb amor l'altre.
Ja m'he acostat poc a paquet per veurel;
he tret el cap per sobre de ta espatlla;
tu m'has mirat als ulls com si'm diguessis:
—Es nostre aquet joiell, aquesta perla
que Deu ens ha donat per ditxa n<s:ra.
I amb un petó, dolç com la mel, tancares
els parpres de mos ulls, ensemp privant-me
de veure aquella rosa, que floria
quan nostre amor més gran just comensava.

JOSEP M.» SANJAUMB.

LA PLACETA
HI bon temps.

Els tendres arbriçons de la placeta
amb l'alè del bon temps van a florir
i en la branca d'un d'ells, ja una fulleta
d'un verd tot clar, naixia aquesl matí.

I la plaça—que ès xica i alba i neta—
glateix d'un gran afany de refiorir,
sentint condol de ser tan petiteta
i enyorant uns bells jorns que han de venir.

Al temps brúfol d'hivern, es freda i grisa
i evoca amb sa tristor la mort i el dol...
Mes ara, de desig tot ella frisa

al càlid bes d'amor dels raigs del sol
i, enfront l'augusta faç de la Sèu Vella,
amb l'encís del bon temps es renovella...

A la tardor.

La plaça de la Sèu està deserta
al cap-al-tard dels dies de tardor,
i a dintre el Temple, per la porta oberta,
s'hi veu tremolà un llum èn la foscor.

Torba el silenci, a cops, la remo incerta
de les veus dels devots fent oració,
en tant el vent, la plaça deix coberta
de fulles que han caigut, sense ufanor...

Després, surten les velles endolades
i al cel adressen totes llurs mirades...

—¿Com serà el jorn, demà?... ¿serè?... ¿plujós?...

I, altre cop, la placeta resta sola
roja del sol ponent que l'auriola
amb l'esclat del seu foc esplendorós.

SALVADOR SOCÍAS i FORNEL·L.
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—ECOx/-
El barceloní no pot viure tranquil. Després deltràtee de tota una setmana, el barceloní surt
de sa casa cada diumenge gonñat el pit i la ca¬
ra serena, amb la prometenc^a d'un jorn tranquil,
rialler i assoleiat.
ri barceloní imprudent que ha gosat sortir

de casa per a esplaiarse un xic i airejar la seva
carnassa, es troba impunement voltat d'un estol
de damiseles i soldats de ratlles vermelles i boy-
scouts sapats, que, tot enrotllant-lo, li claven a-
gulles i banderetes per totes les solapes.

El barceloní es flca la mà a la butxaca per a
trèurela amb dos ralets platejats — la moneda
platejada que surt més barato—i per una esclet¬
xa la tira a una capça de llauna que li brinden.

El barceloní, escamat, continua el seu camí.
Du els ulls oberts com unes taronjes, esguardant
a tort i a dret... Quan veu un grop de damiseles
aprop seu, es contraria, tomba la mirada, i pensa
un renec.

Quan el barceloní anirà a dinar, arrivarà a
casa seva cansat, abatut, apesarai, com si tornés
no de passeig, sinó del despatx o de la fàbrica.

El barceloní recorda d'uns anys enrera, el pri¬mer en que'l sobtaren aquestes dónes imper¬
tinents, que arrivà a sa casa florit i perfumat.
Les flors amb que'l eolmaren foren naturals.
I'l barceloní recorda que aquell perfum intens

que li pujava de la solapa, va anar amoixant-li'l
seu pesar durant tol el camí.

Però avui no; avui el barceloní que ha tirat...
carrer amunt, es troba enfarfegat de draps i de
banderetes, i sent com aquelles agulles de picar,
passades de moda, li foraden i li malmeten les
solapes.

Les flors de drap triomfen. No fa pas gaire ho
consignàvem en aquesta mateixa secció referint-
nos a les flors de drap que adornen els cotxes.
Avui ho repetim perquè triomfen en la vida pú¬
blica.

Les flors de drap triomfen pel Passeig de Gra¬
cia i vies noves i aristocràtiques lo mateix que
pels carrers dels daltíhaixos de Sant Pere i vies
de la ciutat laberíntica

La flor natural, cal que hi convinguem, ha
anat molt a menys!!

★
¥ ¥

Diumenge de maig primaveral i auríflc. La Na¬tura ho ha enflocat tot amb roses i claps de
sol. La Natura ha trenat un càntic a la joventut.
Però els homes han volgut cantar a la Mort i als
temps de la velluria.,. i han celebrat els Jocs Flo¬
rals. Els premiats han anat pujant amb llur pas
tremolós, amb llurs barbes venerables i fluvials,
amb llurs cares plenes d'arrugues. Algún però, ha
tingut la coqueteria de retallar-se el bigoti a la
noucentista 1 pecaminosa moda americana. No
l'hi ha valgut: el tenips deja velluria ha passat
amb un fregadiç d'ales fofes

Si hi havia algún jove premiat (per equivoca¬
ció tal volta) s'ha abstingut prudent-ment d'assis¬
tir per por de no desbaratar el quadro. I el qua¬

dro ha sortit arrodonit. Per fí de festa el senyor
Eahola ha recitat la seva poesia «Les veus dels
morts»... i tothom somicava. Sols el bust d'en Cla¬
vé semblava somriure; es que sentia que'l seu
temps tornava. v

Definitivament s'imposa l'unió de tots els lite¬
rats de Catalunya, deixant de banda divergen¬
cies d'escola per a lograr que l'any vinent es fas-
sin luxosos funerals de primera en comptes dels
Jocs Florals ex-festa de Fò, de Patria i d'Amor.

"^^l^iOTCEjCatalà» ha desaparescut^per l'escotilló i
" en son lloc ha aparescut la senyoreta Al¬

bert qui ha avençat amb son rictus mofeta, amb
sa destra imperativament alçada i amb sa mira¬
da que fulgura anatemes, fins el prosceni del Pa¬
lau.
I una noia romàntica de les que encare es pre¬

nen de bona fè les coses, ha dit com si digués una
sentencia. «M'agradava més Victor Català.»

*
¥ ¥

Durant la celebració dels Jocs Florals es vanotar l'ausencia aparent del senyor Matheu.
Un jove poeta, carbassejat per més senyes, feia
a tothom la mateixa pregunta. ¿01 que no hi es el
senyor Matheu? Tothom s'arronçava d'espatlles.
Per fí en troba un que l'hi digué:—Sí home si que
hi es.—¿Ont; ont, feu el jovincel carbassejat.—
Ont vol que sigui; entre bastidors.—

En efecte entre un macis de plantes més o
menys tropicals, fleat en una porteta que hi ha
sota mateix dels caballs de les Walkiries, s'hi veia
laclepsa hièratica i patrialcal del senyor Matheu.
Un moment va determinar-se a treure tot el cap.
Moment inoportú, Mossèn Ribé llegia la flor na¬
tural i deia:

Pruv. hi aniria de bon grat al poble
a demanar perdó de son passat...

¿Era una indirecta? No ho se. Però la clepsa
del senyor Matheu es perdé definitivament entre'I
macis de plantes més o menys tropicals.

Remembraiisa
A una gentil amiga, qui sab
d'uns recorts de Carnaval.

Avui he vist, jo no se ont, un troç de serpentina
i sa visió m'ha dut el dolç recort

d'una joia passatgera, intensa i repentina
que ha fuetejat mon ja llatzerat cor;

¡oh bella amiga!
el recort d'aquella passió antiga
ha ressorgit potent, abrasador

dins de ma pobra pensa d'artista somniador.

I he vist, en confusió desbaratada,
un ball, un tocador,

un company que deplora son ja perdut amor,
el contacte d'un cos de flaire enervador,

un Lèí, i una abraçada.

ANTONI ASSENS BARBA.

— 106 —



festa

iParlem d'en (juanyabéns!
Parlem avui, companys, de l'exquisit poeta

Emili Guanyabéns, quin nom no puc evocar sen¬
se sentir una profonda emoció. Admiració, frater¬
nitat i agraiment li guarda la meva ànima.

Era per allí l'any 190), jo tenia 15 o 16 anys,
quant vareig comprar aquell bloc calendari cata¬
là, ont hi havia una quantiosa col·lecció de poe¬
sies dels millors poetes catalans.

Jo esperava amb delit poguer arrancar la fu¬
lla cotidiana per a llegir aquelles lletres per mi
tan atractives.

Mes... un dia s'em va ocorrer que podia esme-
nuçar el bloc sense esperar a que pasessin els 300
dies que faltaven per a acabar l'any, i jo em ra-
beijava amb aquella abundor literaria, satisfet
de la meva obra destructora del bloc i construc¬
tora de l'ànima.

Vaig coneixer allí molts noms de poetes nota¬
bles que per mi eren perfectament desconeguts;
més un n'hi havia que'm parlava directament al
cor amb una veu sincera i Ileal, amb un llenguat-
je franc i noble; qu,e- m'énardía per la lluita i a
voltes em sentia envolcallat d'una dolça melanco-
nia, i pensava... ¡aquets versos radiants de llum,
de color i sentiment han d'esser d'un home ex¬

traordinari!... d'un home que coneix totes les llui¬
tes de la vida i tota la gama de tons de la lira di¬
vina, que sols poden pulsar-la els elegits.

Aquell poeta que feia vibrar el meu pobre cor
d'adolescent, més tart, per fortuna meva, va es-
ser un dels meus millors amics, ja el coneixia i
l'estimava abans de "oneixel, i l'estimo i venero
amb tota l'ànima...; no podia esser altre home
aquell poeta.

Aquell poeta, aquell home era l'Emili Gua
nyabéns.

Avui publiquem amb la deguda autorització,
que nosaltres agraím profondament, una de les
seves poesies que coloquem en lloc d'honor per¬
què no en tenim de millor... i anirem publicant-
ne temporalment de les que formen part dels seus
volums (ja de temps agotats), Alades, \oliaines.

Joves magnànims que aneu avant! escolteu la
hermosa veu del poeta i sabreu amb quanta raò
l'Ignasi Iglesias li diu:

Poeta brau, amic de cor
tos versos d'or
no s'han perdut entre l'oblit
en que tot mor...

¡Salve poeta!

CÉSAR CABANES.

L'auca del senyor Esteve
Després que se n'ha ocupat tota la premsa no

caldrà que nosaltres espliquem el fondo d'aques¬
ta obra que es ben conegut de tothom.

L'auca va desenrct lant-se en els seus 10 qua¬
dres ben distreta i agradablement. L'istil i diàlec
de cada un es fàcil i sonor. Cada quadre per si
sol encisa i dona una certa emoció al espectador.
Cada quadre esborra, però, tota recordança dels
anteriors, car els tipus surten dibuixats de nou
en cada un. Dos, tres, quatre personatges que's
deixen veure en ambients i circumstancies dis¬
tintes. Però la trama no lliga l'interès total de.
l'obra. Diríem que l'auca hi es tan perfecta que
cada un dels 10 quadres podria representar se en
un dibuix i un redolí. Tot lo demés es restringeix
a donar al públic l'ambient d'una època passada,
menant-lo a una evocació que es una barreja d'
ingenuitat, ironisme, respecte, sa.biament combi¬
nats amb i'efecte plàstic i visual.

Es una obra que necessita el concurs indispen¬
sable de varis factors per a duria a l'escena. Un
sol d'ells que fallés, (decoració, interpretació, in¬
dumentaria, Íntimament lligats amb l'obra de 1'
autor) l'obra resultaria imperfecte i banal. Afor¬
tunadament l'obra va presentar-se amb tota la
preparació que requeria. Altrement el públic no
hauria rebut de l'obra l'impresió bona i agrada¬
ble que'l subjuga,

Vauca del senyor Esteve ha assolit, doncs, l'èxit
que En Rusiñol pogué preveure. La novetat de
presentar una auca que anés desenrotllant-se en

l'escena no podia empendre's d'altra manera que
aquesta com ho ha fet En Rusiñol, i valent-se del
concurs inraediat dels seus companys escenògrafs
i directors. Això doncs representa ja un triomf
pel nostre dramaturg.

No obstant, podria's discutir-ld an En Rusiñol
la pensada de dur la seva auca a l'escena.

Al durli ho ha fet talment que no podia durli
d'altra faisó; ja hem dit que això ho ha complert
En Rusiñol degudament, donant una mostra del
seu talent en el teatre. Però el fet de durli no'l
creiem tant acertat.

Una auca no es per al teatre. I creiem encara

que si l'únic que s'ha proposat En Rusiñol ha es¬
tat, com diuen, pintar l'ambient d'una època pas¬
sada, era tasca aquesta que la tenia ja enllestida,
i molt superiorment, en la seva novela, i la havia
duta a terme ell tot sol, i que per tant no calia
que se la emprengués de nou i amb el concurs
d'altres artistes, tant indispensable com el seu

propi treball, per a assolir l'efecte teatral.
L'ambient i visualitat que dominen al espec¬

tador en el teatre no son pas més profonds que
l'ambient i imaginació que retraten els deliciosos
paragrafs de la novela.

Si l'ambient ha de quedar, doncs, per força
superat en la novela que en el teatre, que queda
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donçH de propi i original en la adaptació teatral?
Creiem que rès absolutament.

L'encís de quadres tant bells com els de la
monianya -pelada, el jardí del General, la fonda, la
placeta, etc., etc., no'i trobem, amb tota la mes-
tría que representen, ni distints ni separats de
l'encís d',altres quadres teatrals deu Eusiñol, com
La nit de l'amor, A câl antiquari. L'homenatge, etc. i
per tant no'ns indiquen rès nou ni altre ambient
extraordinari si aquest no fos marcat per la par¬
ticularitat de dos 0 tres personatges.
Ijano hem citat el primer quadre de l'acte

darrer—-que es el mes teatral—quina base i de¬
senrotllo son ja ben coneguts en la producció den
Rusiflol.

L'interpretació i presentació foren del tot pul¬
cres i ben euidades. Una renglera de primers ac¬
tors s'encarregaren dels tipus més notables de
l'obra entre'ls que n'hi han de ben naturals i sin¬
cers, que fan indiscutible la personalitat dramà¬
tica den Eusiñol.

Cal citar les senyores Baró i'ls senyors Sant-
pere. Barbosa, Capdevila, Goula, Daroqui, Boz-
zo, Blancas, etc., etc.

Els decorats i indumentaria, riquíssims.
Tot plegat feu assolir un conjunt insuperable.

MANELIC.

=NOVEâ =
AVÍS IMPORTANT

Advertim als col'laboradors expontanis
que deuen enviar l'original en sobre obert
amb la nota «Original d' imprempta» i fran»
queijat com a tai.

Bis que vulgan inciuir°tai carta o enviarlo
tancat per a major seguretat, incloguint'hi
un segell de cinc cèntims per a el pagament
del carter.

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

L'aparició del setmanari català La Novela Nova
ha constituit un èxit ben falaguer.

El públic l'ha rebut amb entussiasme i li ha
dispensat molt bona acullida.

Celebrem que aixís sia, doncs, sens dupte, Z.«
Novela Nova influirà notablement en la difusió i
coneixement de nostra literatura.

En el concurs de la revista teatral barcelonina
El Xerraire han sortit elegits primers actors per
el teatre Català Eomea, en Jaume Borràs, nn En¬
ric Fimenez i en Joan Sautacana.

La vetlla del dia 8 d'aquest mes, tingué lloc en
la sala del Foment del Teatre C-ilalà un escullit con¬
cert a càrrec dels molt notables concertistes En
Josep Massià i En Garganta.

Formaren el programa unes quantes composi¬
cions de Bach. Schubert, Schumann, etc , que'ls

concertistes interpretaren maravellosament, gua¬
nyant-se sorol losos ^aplaudiments del distingit au¬
ditori, entre el que vegerem varies personalitats
de la música i les lletres.

BOQUERIA, 32.-BARCEL0NA

Éspeeialitat en camises a mida

Hem rebut els primers números del nou setma¬
nari satiric català Cuca fera.

Corresponem afectuosos a la salutació i esta¬
blim gustosament el canvi.

També hem rebut el primer número de la re¬
vista Canigó, portaveu de l'orfeó del mateix nom.

Va completament dedicat a la memoria del
que fou son egregi director, el malograt mestre
En Joan B. Espadaler, de qui publica, entre al¬
tres treballs, varis originals seus.

Gorch Negre. Rebut i conforme. Tenen pagat per tot
aquest any. J. Ventalló, R. Clarà, Lluis Marescli, Cor¬
tada, A. Gironella, E. Gon^ale-^, D. Zaragalla, Reig,
J. M. Masana, R. Espínacli, J. Serra. Rebudes les altes;
metcÈs. Els hem enviat els números del present trimestre.—
Jordi Bel. Apuntada l'alta i rebut l'import fins a Mars di
l'any vinent. Menés. Com degué veure, en el número passat
parlàrem de la trista nova. Vol fer el favor d'aclarir-nos si la
seva soscripció es en substitució de la de son cosíf Procurarem
complaure'l en lo demés.—Francesc Giménez. Sertím no po-
der complaure'l. La poesia es incorrecte.—R. Zaragoya Ale¬
many. En cartera.—Antón Ripoll. Anirà en el número vinent.
Queden lletres per a contestar.
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