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LA DONZELLA DÂNÇi "
Dança, dança la donzella
en els braços del donzell.
Si a ple gaudi dança ell
és d'enuig la dança d'ella.

Dançaire, cóm ets atent
al bell costum de la dança
car l'amada et ía avinent

que'n ton pit mateix descansa!

Mes no sabs—i així empara
la ignorancia ton delit—
quina distancia separa

del teu el seu esperit.

Fas ton goig d'una mentida;
t'es absenta i no ho sabs pas...

Mes que no pas del teu bras
d'altres ulls és posseïda.

JOAN ARÚS.

(1) Del Llibre de les donzelles, recenment publicat.
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festa

CRONICA QUINZENAL

Forçosament, els barcelonins, hem de mos¬
trar-nos optimistes davant la realitat.

Barcelona, de la qual tantes vegades s'ha dit
qu'està atravessant una fonda crisi, en l'actuali¬
tat no deixa pas de trovar-se en una d'aquelles
èpoques dels mes bells auspicis i esplendors exu¬
berants.

Tal vegada per un d'aquells fenòmens conta¬
giosos de pràctica experiencia o de dualitats co-
munment esperonades, tot en la nostra vida ciu¬
tadana renaix amb un vigor 1 febre, capàç per a
sentir les més egregies energies i els més belico¬
sos entussiasmes del nostre esperit tan obert a to¬
tes les comunions civils i als progresos afirmatius.

Observis com, al present; a Barcelona s'hi està
desenrotllant la més féconda activitat en tots
els ordres. Vulgas o no, hi ha un valor substan¬
tiu que posa a proba molts caràcters i allisona
moltes voluntats.

La temeritat que, a voltes, lacònicament i en
aparença, es un fort obstacle per a la expansió
diversa de les nostres facultats, s'ha de convenir
també que en les circunstancies favorables pot
arriscar-se impunement a tots els excesos, amb
la seguretat de que, en la satisfacció del triomf
inmediat, hi hade trobar igualment un perfecte
equilibri que li reporti a son torn, tota mena de
perllongats beneficis.

No serà en và la constatació.
Tota mena de festes, tota mena d'exposicions,

homenatges, construccions, tómboles, beneficis,
empreses fervoroses, renovacions totals, edificis
sumtuosos, banques poderoses, sorteijos a des¬
dir, especulacions perilloses, tot aquet maremàg¬
num de confiada Ilógica que va fermentant en
l'existencia total de la nostra vida i de la nostra

urbs, ¿no es ben bé una afirmació magnànima de
un poderiu i plenitut inquebrantable?...

¿No hi ha en tot aquest desvetllament una ro¬
tunda, expresiva, continuitat d'exercicis naturals
que fonamenten les més heròiques i enlairades es¬
tabilitats?...

No en và tenim confirmat de temps el dictat de
laboriosos i avensats. Idea que s'exposa, empresa

que s'acomet.
L'orgull més estimulant, la llissó més profito¬

sa, naixen de là propia experiencia i convicció
meditada. 1 els entusiasmes fan lo demés.

Sabem, per rahó d'aquesta santa i extrambó-
tica animació que Deu ha dat als catalans, que
tenim tots els d'aquesta terra un patrimoni ri-
quíssim que no malgastem a gratcient: l'humor,
la salut, la germandat, aquestes virtuts concor-
datives que rumbejem a tothora i en tots temps,
ens serveixen de tónica, de bandera, de revulsió,

Aborrim el tedi, combatem els desenganys; i
en la exposició contínua del nostre treball, hi sa¬
bem acompanyar, com a expansió eseneialíssi-
ma, una fiorida rembrandesca de coloracions'de¬
litoses, qu'es tot un poema de fè, d'ilusions, i de
consol. '

Que hi ha, fanatisme en moltes de les nostres
coses?,.. Ja ho sabem. Però el fanatisme, com l'or-

gutll, com l'odi, es una força poderosa que desco¬
breix moltes necessitats i moltes ètiques.

Lo imperiós a concloure, lo més ràpidament
confirmat, es que l'èxit ens acompanyà. Demunt
del Pegàs foribond de la nostra fantasia, caval-
can les nostres conviccions i les nostres esperan-

çes.
Vida pròspera per a la nostra ciutat, expansi¬

ves funcions per a la nostra vida social, econo¬
mies diverses per als regismes familiars, comodi¬
tats, cultura, expandiments... Si tot això ens por¬
ta àquesta potencia material que fecunda la Bar¬
celona d'avui, per obra i gracia d'aquesta febre
i activitat constatada, també creurem, ademés,
una mica en aquesta ditxosa política local i en
tot lo que formigueja al entorn d'una utilitat de
partit.

Entretant, confiem en el meritíssim entusias¬
me de cada hú.

Com un sortileji victoriós, desbordant, irregu¬
lar, fins si's vol, acompanyem en cada empresa
ciutadana i en cada fqsta que s'ens crida en co¬

munió, aquell sant optimisme de la nostra coope¬
ració temeraria, qu'es altre de les inmenses for¬
tunes ben guanyades qu'el rang i la posició ens-
fa esmersar amb tota noblesa i ben sovint.

Que mai de la vida es cregui que som un po¬
ble de juéus.

j. VIVES i BORRELL.

Selena i els Cignes
Els cignes blancs, al marge del estany

s'pstàn plàcidament,
mirant-se com Selena juga al bany,
de mórbida faisó, rostre esplendent,

gronxant-se dolçament.
Vejent en l'aigua blava resplandint

sa nua venustat,
gelosos del plaer, van sumergint
en l'aigua de blau fosc aturquesat

son cos nevat.
I a son nedar lentíssim i suau

desapareix
i de grapats d'argent son mantell blau
en un oneig graciós que lentment creix

l'estany teixeix..
Els simblos del desig han alegrat

l'estany silent...
Selena engelosida s'ha allunyat
i els ha mirat boi somrient

pel firmament.
I quan en l'altre marge s'ha esvait

son aleteig,
la Fada Serenor s'ha sumergit
pletórica i calmosa en el torneig

amb joguineig.

Aixis passa'l silenci ds la nit
flus que l'aubada'ls ha descompartit.

MIQUEL ALAMANY VILA.
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EL GÂSTËLL DE CARTES
Progrés i Perfecció eren assolits. Ei mon era

fierfecte, o gairebé. Els avenços materials havien
portat els morals. Caritat, Altruisme, Germanor,
■Concordia, Socialisme, eren honorats en tots els

Temples i alabats i practicats'en totes les latitats.
El mon era perfecte, o gairebé.
Els arisíòcrates de la sang i del diner (el diner

j i tenia aristocracia) es cansaven de lluir el seu
aliruÍMne, i ei seu luxe, en tota mena de festes
benètiques.

Una desgracia ocorreguda en qualsevol recó
<ie mon (si pertanyia a la categoria de grans ca¬
tàstrofes) motivava telegrames entre els quefes
d'estat fent patenta la seva amistat envers el po
ble ((Ue la sofria i les suscripcions per als damni-
iicats, i consegüents envíos de diner, plovien de
totes parts. La Fraternitat universal era un fet.

Uns homes calvos, barbats i mal cuidats es

desvivien per a apaibagar els mals de l'humani¬
tat. Eren els savis. El poble els admirava.

S'escrivien llibres a milions tractant de Socio¬
logia, de Religió, de Cases barates i de Duros a

quatre.pessetes.
S'operava sense dolor, s'arrencaven caixals

seiise sentirae'u, es venien calmants per a tots els
mals.

A abolir el Sofriment, tot s'encaminava.
1 l'Escèptic somreia.
Ell les conferencies d'Ateneus, Centres i altres

■caus d'iuteligencies s'arreglava el mon que era
un gust. En un recó, entre els o'ïents, l'Escèptic
somreia.

Els homes saberuts, curts de vista i cap-pelats
peroraven en les Academies, discutint cada dia
nous mètodes per a fer la vida menys crudel.

1 l'Escèptic encare somreia.
En la Càtedra del Esperit Sant; en els mitins;

al final de qualsevol sopar de duro, es predicava,
es reclamava i brindava per l'Amor al pròxim,
per la Caritat i tot allò alire.

I l'Escèptic vinga somriurer, desde un recó, de
les prèdiques, dels discursos i dels brindis.

Les dames d'upa feien Roperos i Sopas i Pan a
nom d'algún Sant. Les nenes cursis, histèriques,
cloròtiques i ridicoles posaven Flors tuberculoses o
Banderetes roiges. Per a curull de gangues te¬
níem adeinés de la Creu del Crist, la Creu de Gi¬
nebra. Amor i Caritat. Al redós de la Creu de
Crist, com sempre, hi havien homes de molt bona
fè i d'altres que la feien servir com el llop la pell
<le bè. A l'ombra de la Creu de Ginebra, hi lluien
ois uniformes una colla de senyors que feien la
mar de patxoca en les professons, jura de bande¬
res i en tota mena d'actes on els hi deixavan fi-
<-.ar el nàs.

El mon podia representar-se com una bola in¬
mensa on tots els homes de totes les raçes es da-
ven les mans en una grandiosa sardana. Aixis ho
semblava.

Fins hi havia un cos armat quin lema era:
l'au. Pau i sempre Pau.

I l'Escèptic, no se perquè, vinga somriurer.

Una foguerada inmensa abrusa el mon.
El foc, l'acer i'l plom son el menjar dels ho¬

me»; la sang es la beguda.
Ai à, dalt d'un turonet, endolades, ploren a

safreixos la Caritat, la Germanor i la Concordia,
perquè els homes les han abandonades. I les a-
maven.

Udols de feres humanes en el paroxisme de la
rabia, s'ouen. La terra tremola al espetec de les
màquines de guerra.

Els elements sont del domini del home.
¡Quanta gloria!
L'home lluita i's destresa en tots els elements.

Sota terra, en la terra; sota el mar i en el mar; en
el aire.

¡Quanta... (¿que?)!
Dalt, al cim més alt de la montanya més alta,

l'Escèptic, creuat de brasses, mira. 1 riu.
Riu fort, molt fort. Ja no somriu.
El retrunyir del canó no para. Els morts es

colguen amb morts. Es cometen tota mena d'in¬
famies; robos, violacions, incendis, assassinats,
tot es permès i fins digne de lloansa, quan es co¬
met en les persones 1 béns dels enemics.

Ps senten imprecacions, l's fulminen tremen¬
des acusacions.

Tots parlen de Patria, de Sacrifici, de Cari¬
tat, (!). Tots son bons minyons.

I ¡es clar! l'Escèptic s'en riu escandalosament.
I l'incendi va estenent-se—¡tots boijos!—, la terra
s'embafa de sang, fins les fonts ne brollen. Les
viudes hi son a milions, els orfens a mils de mi¬
lions, els esguerrats, els idiotes, els incurables no
's poden comptar. Dels morts, no'n parlem. Com
no's veuen, no val la pena de parlar-ne.

Després de tot, quan la Pau serà feta, torna¬
rem a parlar de tot allò de que parlavem abans i
es tornarán a escriurer llibres, i hi hauràn altre
volta Associacions caritatives, i'ls savis es cre-
maràn les celles per a obrir un grà sense dolor,
i parlarem de Crist, i'ls Quefes d'Estat tornarán
a correspondrers amb qualsevulga motiu i tot se¬
rán protestes d'amistat i etc., etc.

Mentrestant, l'Escèptic, tornarà a somriurer.
Fins el dia que tornarà a riurer estrepitosa¬

ment, desvergonyidament.
Que no li faltarán ocasions.

OORPXJS
No veieu quina llum fa la ginesta
i quina olor fa el sol avui, SenyO?
0 es que tot ho mirem amb cor de festa
1 portem.en nosaltres llum i olor?
De tot hi ha; i us dic a íè que al dia,
li escau ser ben .oient i plé de llum,
i que al cor de cada hú hi regni alegria,
qu'enlaire es vagi alsant com un perfum
d'encens, perque al ser dalt a flor de llavi,
esclati en lo florir, d'un riure clar
que duri tot el jorn, i sols s'acabi
per ton à a bai.xâ al cor, i allí esperar
que'l Deu dels Sants fet pà d'Eucaristia
jiassi triomfant per places i carrés,
i en tant de flors, les mans, n'ompliu la via,
amunt puji altre cop, i es faci un rés,

EAMóN GAVALD.i RIB.-\S.
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festá

El dinar d'homenatge a En Josep M.Girona
Día de sol i joventut; día de joia. Ja al anar

Eambles avall, vers al Mundial ii'alaee, un estol
de damiseles liabillades amb clara vestimenta,
assaltaven als vianants, bô i posant-los unes flors
de drap a la solapa. Unes flors fetes amb mbtllo...
No son pas les flors qui triomfen. Avui, dl revés de
Valtre diumenge, el triomf es de la joventut.

I gonflât el pit per tant afalagadora il·lusió
arrivem al Restaurant. Allí, qualques companys;
uns amics, desconeguts els altres, pro tots joves.
De ttt se parla prò per deinuiít de totes les con¬
verses plana la censura per lo decrèpit. Surten a
relluïr defectes dels uns, relliscades dels altres,
desacerts dels més. La ironia, a voltes massa pu-
nyenta, ens deixa un regustet amarg. Bah! es l'a-
peritiu; un aperitiu a la moderna.

Arriva en Girona; segueixen venint amics. Un
cambrer ens avisa que tot està a punt; i anem a
taula. Seiem-hi. Varies cares conegudes ens en-
ronden: l'homenatjat, en Gras Vila, en Font i Ca¬
sas, en Freixas i en Carrión; en Farré, en Muriá,
l'Ayma i en Capdevila i en Manent; en Ventalló
i en Campmany; i més enllà, en Gavaldà, en Ri¬
poll, en S. Gras i en Julibert Gual i en Draper,
en Cases Millier, en Capella, en Morao en Serrats
i en Mas; i l'Assens, en Gironès, en Montfort,' en
Danés, i en Vicens, i d'altres, quins noms ens sen
desconeguts, i flns alguns que ni recordem son
rostre...

El dinar es servit bastant bé; gairebé dirfem
molt bé. Efectivament, inmillorable.l entre cordia¬
litats i alegries, s'arriva a l'hora dels parlaments.
En nom dels comensals, i amb paraula càlida i
vibranta, en Farré ofereix el banquet a n'en Gi¬
rona. Aquest, modest, sembla trovar-se amb quel¬
com inesperat. I fins afirmaria que'l sac llacrimós
volia afluixàrseli, quant l'oferidor digué; I d'a¬
quest ram que teniu enfront vostre, feune ofrena
a la vostre mare, a vostre santa mare qui amb
els brasses oberts vos espera per a retre-us el
mellor i més gran dels homenatges...»

L'orador, qui dos o tres voltes ha tingut d'in¬
terrompre sa peroració pels aplaudiments, es ova¬
cionat al finir son eloqüent discurs, que amb tant
bells paragrafs acaba, lloant el notabilissim com¬
portament d'en Girona, i abogant pel ressorgi¬
ment de les lletres patries.

Parla després en Muriá en noni de Festa,
desgranant el rosari de sa verbositafjfientament,
amb un seguit de fines ironies, salpicades de tant
en tant per una de forta, que era coronada amb un
¡molt bé! unànim. Recordem de son parlament
aquestes paraules. «No tots els qui llueixen fils
de plata en el cap llur, son vells; que també pot
durse la joventut en l'ànima» i al acabar, men-
tres aplaudíem, a la claror de tarde que entrava
pels finestrals, vegerem algún cabell blanc que's
destacaba entre els demés de sa testa, com vol-
guent corroborar lo dit pel que prengué la pa¬
raula en nom d'aquesta revista.

I en Font i Casas s'aixecà parlant per Ofrena,
la revista amiga, la revista germana. Fou breu
prò ferm; mots joves, mots ju.stos, foren son par¬
lament que's vegé remerciât per aplaudiments

En Freixas, decidit i enèrgic, fa ús deia j arau-
la atacant de plé al cor de la qüestió: del plet en¬
tre joves i caducs, i fineix amb una punyenta
frase que sembla arrencada d'un de sos articles.

Després, un jovenet de rostre seré, llegeix una
poesia. Ell es en Manent Cisa, i r«Elogi d'un
camp llaurat» es l'obra Enlloc més a propòsit
que en aquest dinar, on l'element jove domina,
per a llegir aquelles estrofes:

Devant d'un camp el caminat em~dúu,
deixant enllà les vinyes defallides:
un camp llaurat, un ample camp tot nú,
on la terra ha sagnat per ses ferides
que ha obert la sella fondament. Davant

d'aquésta terra tant vermella i brava,
em puja al llavi ei tremolor d'un cant
i'm vè un oblit de tot el que esguardava.
0 camp, que anheles l'or de la sement
amb una maternal esgarrifança!
Parlen d'altres encar; en Capdevila i en Casas

Müller, i sincerament feren constar sa ferma ad-
hessió al homenatge. En Joan Draper, pregat de
que parlés deferí modestament la paraula aun
dels assistents. Es aquest, jove; molts no'l conei¬
xen, i potser es per çó que tots ansien saber el
que diià. Té la cara for(¿a expressiva i'l. front
despert. I amb naturalitat, coiâ si en sa yidaiid
hagués fet altre cosa, arrenca un bell parlament.
Felicita al doctor Girona per la dissecció que ha
fet d'un cos, d'una corporació ja morta. Empro,—
afegeix—hi ha quelcom , més a fer; dins nostre
liter-itura hi abonda lo estantiç, diríem Id podrit.
Poso jo en vostres mans el bisturí per a qúe de¬
vant de nosaltres, que vos ajudarem, comenceu
la pesada prò ennoblidora tasca de seccionar tot
çó que de corromput hi hagi dins nostres lletres
aimades. Segueix amb eloqüeutissim verb, dient
qu'ell estudia perçó, perquè creu molt bé què ai-
xis com la ciencia de la Medicina necessita de la
Farmacopea, qu'ell cursa, aixis el doctor Girona
pot estar necessitat d'uns altres qui l'ajudin en sa
tasca.

Un fort aplaudiment ressona per la sala quan
el jove perorador fineix. Verament, ens ha sos-
prés i fins cosprés sa oració. Ignorem qui es; sols
sabem que es la primera - volta que parla en pú¬
blic; després un company, ens diu son nom. Es en
Gaval-dá Ribas, nostre col·laborador, que ningú
coneixia encare.

1 parlà en Carrión:
«Deia qüestió de joves i vells, els caducs, n'

han fet un plet; ens han llençat uh guant que no¬
saltres eavallerosament recullim. Ells voleu' la
guerra i nosaltres la seguirem amb tot el brahó
possible, que es molt, car ens ajuda un important
factor: la joventut.»

Fa menció desj ròs d'una frase que la senyo¬
reta Albert pronuncià en els Jocs Florals recor¬
dant a Faust. «Però, digué en Carrión, la Victor
Català no tingué en compte que Faust no era un
elemént jove, sino un vell rejovenit, i com a tal,
ses accions i son ànima, restaren sempre velles.»
Una ovació coronà sos paragrafs.

I després, les adhessions, que llegí el senyor
Font. Fortes, verament valentes les unes; modes¬
tes, prò confortadores d'altres. Adhessions de tot¬
hom; de molts que ni s'esperaven. Una d'irónica
posa en nostres llavis un somriure; després, una
d'un desconegut, d'un etern discordant, que no
sols s'adhereix al acte sinó que'us encoratja a tots
amb mots vibrants i nobles. Es corona amb aplau-

■ dimenls la d'una escriptora força notable qui
s'adhereix entussiasta. Are, una d'un jovincel que
comença; i un altre encare d'un ja consagrat;
i un altre, i tantes més que ja sols se llegeixen les
firmes que arriven en agradable confusió a nos¬
tres orelles.

Després, l'homenatjat llegí unes quartel·les i
se donà per acabada la festa.

*
JjC *

Sortint, en embocar les Rambles, una munió
de donzelletes arribaven fins a nosaltres, i de
dreta a esquerra i esquerra a dreta, començaren
a deixar flors de drap en nostres solapes, que'n
guardaven un perfún; el de les mans de les gen¬
tils que ens les posaven. I d'esquerra a dreta i de
dreta a esquerra, tots els qui a eii Girona acom¬
panyàvem, restarem florits en tota regla. Sols a
a ell, com si comprenguessin que son goig estava
moll pel demunt d'una flor, el respectaren.'Un
sol present blanc se destacava en sá vestidura
fosca.
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¡N'ha de patir!
—No diries noia lo que'm posa nerviosa tin-

drer que remontar un barret.
—¿Però que fa?... ¿No veu que si posa la pluma

aixis taparà tota la ruixa?
—¡Ui, filla, per tres pessetes que'u paga, uo

hem de mirar tau prim!
—Després dirán que som unes bunyol eres.
—¿Que't penses que m'hi haig de mirar com si

fés el cimhori de la Catedral?
—Però podent deixar-lo bé... Dongui, ja l'aca¬

baré, jo.
—Deixam, no m'exaltis més els nervis... Me

sembla que are no tindràs rés que dir. Vaja, que
si au aquí hi enganxa un mànec, tindrà un escal¬
fa llits.

—Si ella ho vol aixís.
—Però hi han gustos que son ridicols. ¿I are,

ont li engipono aquesta lulip"?... La posaré aquí
devant perquè la veigln de lluny.

—No crec que per això la casi.
-¿Casar-la dius?... Qui vols que la vulgni amb

aquella pell tan dura, si ara mateix tindrà qua¬
ranta anys.

—No ho diu ella aixís. Sise la escolta no'n té
més que vinticinc.

—Perquè no compta els que va mamar i els
que va anar a costura. Lo mateix que la senyora
Eigalt que sempre diu que'n té trentk dos i jo sé
per la seva cunyada que li falta un per fer quinto.

—Diuen que's mal de totes , les dònes el treure's
anys.

—No pas jo. Mai hi enganyat al teu pare.
—¡Gracies a Deu que'l tinc llest!
—¿Que's el de la senyora Fernández?
—Si, senyora. ¿Li agrada com l'he acabat?
—Aquestes brides m'hi sobren. Sembla un ca¬

rretó de manobra.

—¡Quin dia té de burlar-se de tot. I després que
'poca dinero, poco sermón, com diuen els, castellans.

—Lo que's jo, no'l portaría per cap diner. ¿Les
déu toquen?... i el ten pare encara no ha tornat
de cobrar el compte de casa la senyora Rosita.

—Més aviat ne hagués parlat.
—¿Vols dir que'l trucar es d'ell?
— Ja veurà com es el papà.
— ¡Deu vos guart!
—¿No veu?
— ¡Ola!... ¿Ja has cobrat d'aquella senyora?
— ¡Quina calor que fa!
—Digues, home.
—Deixem refer un xic. ¿Després de pujar cent

déu esglaons vols que tot seguit té fassi un dis¬
curs?

—No siguis pesat.
—No'm toquis. A veure si tot bromejant reven¬

tarás la paperina d'escaiola que he comprat per a
la cadernera.

—Doncs digues d'una vegada.
—I tal, no veu que estem esperant...
—¡Doncs no!... ¡Ja ho sabeu ara!...
—¡Ja m'ho pensava!
—¡Si que la hem feta bona!
—¿I no li han dit quan hi podria tornar?
— ¿No té ho han dit poc més o menys?
—No... si...

—Esplicat d'una vegada.
—Com que tot s'ho guanyeu vosaltres. Doncs

he trucat i ha surtit ella mateixa amb la cara re-^
cién pintada.

—¡Que encara estiguis de broma!
—Després de canviar els saludos correspo¬

nents, m'ha dit que en pocs dies havia tingut de
comprar una mitja de goma pel seu home, fer mu¬
dar unes mànigues a la samarreta de la seva noia
gran, i a més havia pagat una novena de llet de
burra que devia de l'hivern passat, set mesos de
pentinadora, una entrada al Montepío de la Santa
Espina, i el carbó de cinc setmanes. ¿Ho saps
ara?... doncs, he dicho.

—¿I bé, que ha volgut dir amb tota aquesta
lletania?

—¿Que ha volgut dir?--- Que ha quedat de cara
a la paret. Em sembla que la solució s'endevina
tot seguit.

—¿Doncs perquè es feia fer el barret, si sabia
que no el podia pagar?

—De això no me'n ha dit cap paraula.
—¿Però tu no n'hi has dit quatre de fresques?
—¿Que volies que'ns haguéssim enfadat?
—Si que serà bonic que tinguem de perdre sis

duros.
—I dugués pessetes, perquè li vareig posar

capsa nova, però jo't juro que si no ens paga li
haig d'arrencar el monyo. ¡La poca vergonya!
Després que'm va fer vetllar fins a les tres de ma¬
tinada perquè donya marcotta &\ pogués portar
per a anar a un concert al Palau de Belles Arts.

—¡Ah, escolta! Are que me'n recordo, també
m'ha dit, després de donar-me mil satisfaccions i
moltes espresions per vosaltres...

—¡Moltes gracies!... Se les podia confitar.
—Que si voliem, ens donaria vMa, cacatúa.
—¿I que's això?
—Una bestia que's molt cara.
—¡Ai mare!
—Ja la tenies de haver portat.
—¡Justa!... i que m'hagués picat pel camí.
-—¿Tan mal gèait té?
—Com que no'm coneix.
—¿I que no té gavia?
-Una altra cosa que tampoc me'n ha dit rès.
—Però mamà que'n farem, al menys fos bona

per a menjar.
—Això mateix he pensat jo.
—La vendrem... *
-Però ..

—Agafa el rebut, hi té n'hi tornes tot segnit.
—¿Que no saps que estic dejú?
—No hi fa rès, aixís aniràs lleuger.
—¡Mal llamp!... Hi encara diran que per viure

no s'ha de patir!
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Discurs d'En

Amics:
Una vegada, es va dir de mi que el Veni Vidi

Vici era una profecia de la meva naixença. I jo,
us haig d'esser franc, si no em conegués com me
conec, potser m'ho hauria arrivât a creure. Per¬
què seinpre m'ha passat aixis mateix; en tot lloc,
sabent positivament que jo era l'últim de tots, les
cireumstancies m'han enlairat sempre al lloc ovi-
rador. Lo que passa amb mi, però, es lo que passa
amb un mar esvalotat amb ses revoltes zumzades
d'escumejanta esbrancida, enlaira sempre l'ob-
gecte més frèvol i més lleuger i l'enlaira amunt,
amunt per demunt de totes les coses. Natural¬
ment, quan passa el temporal aquell obgecte que¬
da perdut entre les desferres que'l mar ha llençat
a la platja. Això es lo que em passa a mi i lo que
ha passat també aquesta volta amb els Jocs Flo¬
rals.

Les conctipicencies i els caci'cats d'uns senyors
que's consideren àrbitres de la situació, les mar¬
tingales, la pasivitat i la insuficiencia d'altres que
el desti ha elevat al càrrec de jurat, els insults de
bordell d'una dama acalorada, i per fi la vostre
amistat i'l vostre entusiasme, vetaqui quin ha si¬
gut aquesta volta el mar esvalotat que m'ha en¬
lairat a mi, pobre i inofensiu versaire, fins a la
presidencia d'aquesta taula. Totes aquestes pas¬
sions revoltes, totes aquestes mesquineses, purifi¬
cades per la vostra bona fé i per el vostre amor a
les lletres nacionals, vetaqui la causa eficient de
la meva apoteòsica presidencia d'aquest acte i no
pas lo que han dit els senyors que han parlat
abans. Jo de totes maneres agraieixo coralment
totes llurs paraules, tots llurs conceptes encorat¬
jadors, com agraieixo coralment a tots i a cada
un de vosaltres, aixis com als adherits, aquesta
entusiasta i fervorosa exaltació de la meva perso¬
na i del meu pobre nom.

Jo us agraieixo doncs aquesta vostre deferen¬
cia, que he aceptat no com homenatge, perquè no
hi havia de que, sinó com a medi d'esplicar clar i
sense eufemismes la meva actitut, posada en en¬
tredit per els meus ex-companys de jurat que no
s'han mirat en emplear la calumnia i l'insult mal¬
grat llurs sotanes venerables i llurs cabells
blancs.

Eespecte a això, als insults, sols dec dir o mi¬
llor dit glosar lo que exposava en la meva carta
publicada a la Tavgitardia el dia 10 de Maig. L'in ¬
sult es una arma incalificable de combat que està
evidentment renyida amb la dialéctica. El que
insulta, com el que renega, es que té el cor tnolt
petit i encara plé de veri o es que no té raó. Jo en
atenció a les sotanes abafns dites i a les conside¬
racions de sexe m'inclino a l'últim extrem del di¬
lema. Naturalment que Ivon l'Escop no estaria
per demés que'ls hi donés una conferencia sobre
el mal parlar, aquest cranc que tenim arredoçat
dins l'entranya mateixa del nostre poble però que
no'm creia que hagués arrival amb ses tentàeuls
fastigoses fins a les altes esferes, fins ont deuria
vetllar-se preèisament per el ben parlar, fins a
•L'Academia de la llengua catalana». 1 es que

potser ells es pensen, repeteixo, que posant les

Josep Girona
pronunciat en el dinar del Mundial Palace

is gregues i les atxes finals ja's poden dir les gro¬
lleries a mansalva. Bella Academia de la llengua,
a fé, i pobre llengua si tolera gaire temps l'intro¬
missió d'aquests

I ara anem a la meva actitut de rebeldía.
Quan vaig esser nomenat secretari vaig tenir

una viva satisfacció, no per l'afalac personal què
això representava, sinó perquè vaig creure veu¬
re-hi amb la meva elecció una nova orientació:
una crida al element jove que feia molt temps ha¬
via sigut allunyat dels consistoris. 1 aquesta
creença era fonamentada en el veredicte del any
passat, ont van sortir premiades casi exclusiva-
nient poesies de escola moderna: semblava que
els Jocs Florals haguessin deixat definitivament
el lastre de les reminiscències vuitcentistes que
estaven molt bé... però en el sigle passat.'

Jo hi vaig anar doncs amb aquella bona fé i
entusiasme que informa sempre els actes dels re¬
novadors, i vaig estudiar-me detingudament totes
les composicions sense flcsar-me ui amb prejudi¬
cis ni amb amistats. I es que jo em pensava que
aquells senyors premiarien lo més bó i no lo que
fes dels seus amics. Candorositat infantil i potser
es per xò que em diuen criatura.

I va arrivai el dia de les reunions. Ja sabeu
lo que allavors va passar, l'únic que usava argu¬
ments literaris era jo, (i això ells mateixos ho
confessen en la seva carta), els altres confessa¬
ven que lo que jo patrocinava era més ben fet...
però que a n'ells no els hi agradava i com a gran

argument deien que no hi havia emoció No sé
quina serà l'emoció del «Darrer llop», ni l'emoció
d'aquelles veus dels morts que indnptablement
són una mica desafinades.

I es que a n'alli no més hi havia dos que dis¬
cutissin: l'uií èra jo, l'altre era el senyor Fran¬
quesa. Això no vol dir que dit senyor fes gaires
discursos ni aportés gaires argumentacions i dit
senyor amb prou feines va dir dos dotzenes de
paraules, però feia que si o que no amb el cap i ja
n'hi havia prou. Tots els demés obedients a la
consigna negaven o afirmaven amb ell. Era una
cosa molt curiosa creien, tan curiosa però que a
mi m'omplia de fàstic. I el senyor Franquesa ja
sabeu qui es i parlant amb franquesa ja podèu
dir que es la ombra desdibuixada del senyor Ma-
theu. De totes maneres es veu que'l senyor Matheu
no l'hi té pa's tota la confiança i no s'en va fiar de
deixar-lo sol... i per xò s'estava llegint el diari en
un recó de sala. Quan el senyor Franquesa titu-
bejava, el senyor Matheu alçava els ulls del diari
i s'el mirava de fit a fit, allavors el senyor Fran¬
quesa deia dugués paraules. Vetaqui un fenómen
de telepatia que encara algú s'atreveix a negar.

Ja sabeu tot lo demés; Mossèn Navarro excluit
de la flor, que ja tenia per majoria de vots, perquè
el senyor Matheu va dir que no s'el podia pre
miar, el Darrer llop sortint cua entre cames perquè
al senyor Matheu li convé que'l senyor Doria
sigui mestre aviat, tothom parlant de noms d'au¬
tors i un sol, jo, de poesies i fent sortir antics res¬
sentiments personals per a negar el premi, etcé¬
tera, etc.
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Jo estava fastiguejat però vaig aguantar firs
el ünal, allavoxs víiig aímitir.

Aquesta actitut meva no es pas nova, casi po¬
drem dir que cada any passava, però lo que suc-
ceia es que no's feia públic, jo vaig creure que
això era contraproduent; callant rès se logra, ex-
plicant-ho tot, pot obrar-se com un revulsiu, com
un cauteri en una ferida infestada. Jo no sé si
aquesta actitut meva obrará com un cauteri, per
ara veig que si, lo que si sé es que la ferida ho
era i ho es encara molt d'infectada.

He dit que no he sigut l'únic; vaig a dir-vos
algún nom perquè recordeu. En Manel de Monto¬
liu, el senyor Tintorer, l'Alcover, el mestre de
tots, l'any passat.

I ara un punt que em convé molt aclarir. S'em
acusà de haver modificat el discurs del senyor
Pagès, rès més fals, ja ho vajg dir en la carta de
La \anguardia i ho dic ara empenyant-hi la meva
paraula. Jo vaig enviar el manuscrit al senyor
Matheu i ell va corretgir ■ dugués paraules, tant
sols, lo demés ho va trobar bé. Jo l'havia traduit
atenent-me a les seves indicacions de treure un

paragraf que parlava de la guerra; jo no'l vaig
treure, vaig marcar-lo sols amb llàpis vermell.

Al senyor Matheu ara potser l'hi ha sapigut
greu d'haver retocat el discurs i em vol carregar
el mort a n'a mi. De tots modos no es la primera
volta que ell es permet retocs, lo mateix va fer
una vegada amb un text de una traducció que en¬
carregà a don Rafel Marquina i amb el discurs
.presidencial d'en Vogel perquè alavava massa
La Ben Plantada. Els precedents diuen ja doncs
prou clar de que es capaç el senyor Matheu amb
els discursos que cauen a ses mans.

Lo trist es pensar que a les mans d'aquest se¬
nyor estant els nostres Jocs Florals, els Jocs Flo¬
rals de tots, de tota la nacionalitat de Catalunya.

I jo os dic una cosa a vosaltres joves literats,
perquè sou vosaltres que ho teniu que fer: o treieu
de mans d'aquest senyor el cacicat que usufruc-
tuà o serà cosa de destruir els Jocs Florals, ja
que anant per aquest camí, per aquesta pendent,
més ben dit, podrán arrivar a esser un destorb
per a les nostres lletres i una taca de llot demuut
del renaixement literari de Catalunya.

Bórrenla vosaltres aquesta taca amb el vostre
entussiasme i amb les vostres obres que la joven¬
tut quan vol s'imposa sempre. Modifiqueu, rejo¬
veniu, renoveu, doneu als nostres Jocs Florals
un caient de modernitat i més viril del que ara
té i si això no podeu, cremeu-ho tot amb el foc
de la vostra santa ira i guardeune les cendres ve¬
nerables.

I seguiu treballant que per demunt de totes
aquestes petiteses hi ha l'interés sagrat i la força
esplendorosa de la nostra llengua i de la nostra
literatura, aquesta llengua nostra tan harmonio¬
sa i viva que ara comença el camí triomfal de la
seva epifania. "Vosaltres heu de ser els quins 1'
heu de dur cap els cims pels camins destroçats o
pels corriols plens d'esbarçers i d'argelagues,
sempre amunt que ella es l'ànima del nostre po¬
ble, es la pedra cabdal demunt de la qual s'ha de
aixecar immens casal del imperialisme català.

HE DIT.

-o g»-

CARNATGE
Aquests dies s'es hòstatjat a casa meva un bon

amic muntanyenc. Dificilment trobarieu un altre
home més ardit; no li fa por rès, ni les ànimes en

pena ni els lladres de camí reial, ni els llamps del
cel ni els goços folls. Però a ciutat l'esveren els
tranvies, les dònes de món i el laberíntic cuadri-
culat de l'Aixamplis. En la seva imaginació a-
queixes tres coses han arrivât à adquirir propor¬
cions aterradores. I no gosa aventurar-se sol pels
nostres carrers en plé dia el formidable trasca-
dor de boscos en plena nit. De totes maneres, com
jo no podia pas estar sempre per ell, li soc donat
entenent de arribar-se fins a la Rambla. Entretant
jo conreuaria els meus camps i vinyes.

Això dels camps i vinyes l'ha convensut, car
ell per conreuar els seus m'havia deixat molts
cops anar per les meves, en son llogaret.

A mig dia ha retornat a casa. Així que'l soc
vist soc comprés que l'hi en havia passada algu¬
na de crespa. L'home arribava descompost i ato-
londrat; no diré que estés pàlit, perquè sota la
seva pell colrada no s'hi notaria gran cosa enca¬
ra que de sang no n'hi hagués mica.

Responent a les meves preguntes m'ha fet la
narració que segueix, els termes de la qual jo em
permeto ordenar i significar a la meva manera:

Era en plena Rambla de les Flors. De sobte
han sonat crits d'esglai, fressa de fustes que queien
i veus d'homes autoritàries i potents. Allà, en un
passatge que dona al mercat de la Boquería, da¬
vant d'una tenda de tallar carn, soc vist una gran
confusió tumultuaria Brandaven enlaire grans
ganivets de carnicer, queien estris mob'atges, les
dònes es tapaven els ulls amb un moviment d'ho¬
rror; algunes fugien llençant esgarips agudíssims
escampant arreu la confusió i el pànic. Al entorn,
els curiosos eren continguts per la mateixa paura
esgarrifosa que'ls hi produïa l'aldarull. Pàlits i
trèmuls, miraven amb un aire idiotic retinguts
allí sens dupte per una mena de curiositat insa
na. Jo mateix, bo i comprenent que allí es desen¬
rotllava alguna trageria ciutadana, alguna d'a¬
questes horribles tempestats de nirvis i apassio¬
nament, en absolut desconegudes en nostres a-
fraus montanyenques, espantat com home de pau
que soc, no podia apartar-me del lloc, i esbrinava
amb insistencia per descubrir quelcom que segu¬
rament servaria per sempre més en el magí.

De xic vaig veure un jove mort d'una ganive¬
tada en un aplec. A pagès quan s'esbatussen, ma¬
ten d'un sol cop, però a ciutat diu que s'hi ense¬
nyen de mala manera, que punxen, tallen i esbo-
cinen que fa horror.

Tenia el cor enxiquit com una aglà.
Aquells carnicers eren tant sapats i grossos!

Les fulles d'acer que brillejaven entre les seves
mans, tant esmolades i lluentes, tant amples, llar¬
gues i punxagudes! Els xiscles d'aquelles dònes
garrides denotaven un tal frenètic espant, mal¬
grat ésser fembres de cor fort fetes a la sang i
les batuses! Impensadament sonà un cop sec, me.
tàlic; tot seguit un crit més viu, histèric; més tart
un sanglotar de varies gorges; una rialla de foll;
després rès, quietut i silenci tràgics.

La gent s'ha precipitat vers el lloc del succés.
Jo mateix soc sigut transportat entre la muralla
de transeünts encuriosits. Formarem una massa
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compacta de cossos que obstruía la circulació i
tots de puntetes preteníem treure un tust d'aquell
espectacle afrós.

Per damunt de tots els caps ha sorgit un braç
atlètic, pelut i ensagnantat. La camisa doblega¬
da per sota del colse era clapejada de escarlata i
la mà, una manassa ampla en crispació, sostenia,
mostrant-la, una pelleringa fumejant, com una
entranya acabada d'arrebassar d'un cos calent.

Un bruel poderós s'ha aixecat de la raultitut.
Oh, amics meus! me'n recordaré per anys que

visqui! Era... una rata!
No us penseu, no, que a Barcelena corren unes

rates com lleons.

prüdenci BERTRANA.

ISTATURA
El sol daura la terra humitcjada
fent més intensa la verdor dels arbres;
les blaves ones, lentament, se mouen
besant l'arena que resta escumejanta.
Majestuosament, el Mar reposa
i la Terra en reb carícies beuplaïentes.
Els raigs del sol, en l'aigua, s'hi reflexen.
El nin en son breçol, àgil perneja.

Primavera esplendent, es arrivada.
Natura ressucita.

El- sol cau aplanat demunt les garbes
que reposen en Tera. Les cigales
canten en els pollancs fins que, reventen.
A l'ombra els segadors fan mitjdiada.
La dóna. vora'l riu, renta la roba
rient plàcidament, mig sofocada
pel sol, que bat demunt sa brusa blanca.
L'infant, per entro l'aigua, xipolleja.

, Ab ses fogositats, TEstiu domina.
Natura regalada.

El sol escampa iritzacions rogencas;
la Terra, fécondant, ab llurs fruits s'engalana.
El mar, are verdós, sa calma deixa
i entre el rocam rebot fortes onades.
A dintre el mas, els vermadors fan festa
trepiljantjant el raim, que al esclafar-se
llança una forta odor que'ls ubriaga.
El nin, jugnat ab ells, tot se rabeija.

Tardor, de tots sos fruits nos en fa ofrena.
Naturalesa grana.

Per entre núvols grisos, se destaca
un pàlid raig de sol, que al escampar-se
dona a la neu que ara cobreix la'terra
un color moradenc. fent-la més blanca.
Els arbres, han restat tots sense fulles,
dreçant al cel, com clam, llurs núes branques.
Dins la masia, vora el foc, tots callen,
tant sols l'infant, alegre, xarroteja.

Hivern, tot dorm, I ab son mantell de plata
Natura s'engalana,

I mentrestant, el món, va donant voltes
fent, impertèrrit, lo mateixa ruta.

assens BARBA.

SALUTS I COMENTARIS
Dos joves, de rostre espiritual i front de pen¬

sador,—vaig creure endevinar en ells a dos poe¬
tes,—vingueren a parlar-me d'aquest just home¬
natge an En Girona. De la delicadesa d'haver
pensat en mí entre'ls que bo l'admiren, jo en ser¬
varé record. I en la meva adhesió, vui dir quel¬
com dels joves i dels vells, o de ço que ha sigut
ara motiu de brega entre nosaltres: Penso que del
esclat de la baralla haguda, en sortirem gua¬
nyant. Vol dir que els joves lluiten, i que els
vells, adaptats per dissort a les coses a la faisó
d'Espanya, es senten fracassats i espeterneguen.
Aquella dictadura espiriluul de Catalunya de que
havia parlat En Didac Ruiz, son ineapaciíats per
a exercir-la aquells qui ja no fiten l'esguard en
les alsaries, .i en caminar depressa o al galop.
Perquè, doncs, li diriem a la xorca Castella que
estem per son damunt'? Castella no es un poble
que camini a unisó dels demés pobles, com Ca¬
talunya ho fa, i enc que dominadora, Castella es
dominada. I com podria ésser, si no s'endevinés
entre nosaltres una joventut forta i profitosa, fins
a mort enemiga de tota cosa vella i antiquada?
Ara rnateix, aquí, no festejem potser la manifes¬
tació d'aquesta dictadura i aquest lliberament?
Quan el que mana cau, el que's manat s'aixeca:
mentres Espanya es mort Catalunj'a reviu. Tam¬
bé així els vells se'n vau i els joves prenen plassa.
Els joves de l'Espanya ara son dedicats a les por¬
nografies i a les novelas cortas i perxò manen els
vells. Els joves catalarjs ara son dedicats a com¬
batre i lluitar contra tot arcaicisme i manca de
cultura; perxò cauen els vells que no esguarden
enllà.

*
* *

En aquest homenatge a un gest de joventut
d'aquest noble poeta que's diu Josep Girona, jo,
l'etern insurgent a totes les velluries, hi faig aca¬
tament.

Per molts anys, brau amic! També als com¬
panys de Festa, per molts anys!

j. SALVAT PAPASEIT.

Redactor an cap de Un enemic del Poble.

Pla^tíea
xaVIER NCGüÉS

A una de les sales que tenen les Galeries Laie¬
tanes fa exposició d'alguns aiguafon.s el conegut
humorista Xavier Nogués (Babel). Aquest pintor,
enamorat dels assumptes populars catalars posa
tota Tessencia del seu esser en cada una de les
planxes. Totes les obres respiren una tranquili-
litat, dins del seu moviment sens gens de tortura-
ment. En els aiguaforts «L'endolada i ses ami¬
gues» i «fj'etzevara» es allí ont més clara es veu
la gracia que en Nogués dona a les figures. El
aiguafort que's fet amb color, fa desmereixer la
gracia d'aquella dóna agejuda.

En conjunt, tan de técnica com d'interpretació
son dignes d'aquest gran mestre.

Parlant solsament de la técnica, cal dir que
potser s'en preocupa massa, que en alguns llocs
domina massa i fa perdre el valor del dibuix.

pere MARCH.
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ODISEA D'UN LLIBRE
Vet-aquí, damunt la meva taula, un llibre vell,

de molt temps no vist, i que fins retornar a les
meves mans, ha passat per la d'una colla d'amics.
Es coneix contemplant-lo que ha sigut força lle¬
git. Manquen les cobertes, els fulls estàn senya¬
lats en moltes bandes, per ditades greixoses, la
enquadernació s'ha resentit de tant tripijoc, i
està demanant a crits un relligament nou i fort.
Sembla un invàlid. Més per sort conserva tots els
seus fulls: l'esperit ha restat sencer. Que vol dir
això? Potser que no ha interesat prou, per què jo
tinc llibres que quan han estat plaents per a
aquell que m'els enmatllevaba, al tornar-los,
duien arrencats els fulls més interesants. Altres
vegades, les més generalment, el llibre no torna.

I encara que sembli mentida, això també fa
una certa ilusió. Qui sab si no poguent adquirir-
lo, li ha agradat tant que no s'en sab despendrer?
Més lo que sol aconteixer sovint, es que quanse-
vol dia et troves aquell llibre en el mercat de les
Dreçanes. La necessitat no té llei, i jo fins se d'un
que'm va venir a veurer per a pregar-me que li
deixés llegir tots els meus llibres. Jo amb aquella
bona fé, els hi vaig donar i a més dedicar. A l'en¬
demà, tots sense tan sols tallar-los, i sense arren¬
car les dedicatòries, eren a l'aparador d'una boti¬
ga de llibres vells del carrer de la Palla. Cal en
descàrreg del qui m'els va demanar, que de pas
se m'en havia endut de casa tres volums de poe
síes de Verhaeren que també es va vendre.

Doncs aquest llibre que deia, ha tornat al meu
poder després de més de dos anys de corre món.
Un amic el deixava a l'altre, aquest a un cone¬
gut, el conegut a un qualsevol i aixís succesiva
ment.

L'ha tingut gent que ja forçosament devien
coneixel; d'altres que no sé per què el demana¬
ren, conegudes les lluís aficions i aptituts; més
d'un que al dir-me que'l tenia, m'oferí deixar-me
en canvi una novela pornagràfica d'en Belda; en
fi, ha estat en tota mena de mans. I ningú s'ha
interessat prou per ell, per a no tornar-lo; ui se
l'han vengut per un ral; ni li han arrencat els
fulls, per a quedar-se amb lo més atractiu.

Jo dic que aquest llibre meu ha tingut doncs
ben mala sort. Tornant a mi després de dos anys
de romiatje, i tal com torna, no més un xic capo
lat de tant anar i venir, no se per què, em sembla
que no ha interessat a ningú.

Em descuidava de dir que aquest llibre s'en
diu Els herois i el va escriurer un bon senyor an¬
glès nomenat Tomcís Carlyle, ja fa alguns anys.

ambeosl CARRIÓN.

—ECO/-
El senyor Esteve ha triomfat. Per fí hem aca¬tat les seves ridícoleses irrisòries. Sols man¬
cava que fos un artista, esperit de democracia,
qui li retés homenatge i acotés el cap per a re¬
verenciar-lo. I un intèns moviment de regonei-
xensa, tot amarat d'un alè d'arrepentiment, s'ha
alçat de sobte entorn d'aquella clàssica figura.

Creiem que aquesta manifestació haurà estat
un mal greu en l'esperitualitat de la ciutat nos¬
tra.

Tots tenim sense adonarnosen, amagat en un
recó del esperit, un bocí d'ànima del senyor Es¬
teve i que actua més sovint de lo que caldria.

I ara que'ns en han fet adonar d'aquest bocí
malejat de la nostra ànima, no'ns han ensenyat a
rebutjarlo ni a criticar-lo, sino que han fet que
l'estimessim i l'acaronéssim i a nosaltres ens ha
semblat que hi feia força goig en la totalitat de
l'ànima. Encara l'amanyagarem amb instint de
conservar-lo!

Això'ns durà al error. Aquest esperit del comer¬
ciant a la menuda, amb massa constancia i tossu¬
deria per a sortir d'aquesta menudería, ja no es
entre nosaltres més que un destorb que encallarà

1 prosseguiment de la seva obra constructiva.
Calque aprenguem a separar-nos d'ell i a re-

butjar-lo amb tota conciencia. Cal que li perdem
tot el respecte i que'ns desempelleguem d'ell.

La nostra reverencia sols serà pels ascendents
de cada hú, perquè la sanc ens hi tindrà lligats.

Prò per a seguir l'obra que se li atribueix—i
que el senyor Esteve mai realitzà conscienment
darrera l'egoisme que va entabanar lo—cal que
sapiguem apreciar lo llarc i penós de la tasca es-
peritual a que'ns ha condemnat, per a l'assoli¬
ment de la nostra reivindicació.

Caldrà que pensem en la penosa i llarga tasca
que'ns toca complir d'aqui que no haurem assolit
el complert deslliurament d'aquella influencia.

Caldrà que aprenguem a sentir un xic de ren-
cunia per aquell que'ns llegà aquest bocí d'àni¬
ma de senyor Esteve que entorpeix la major uni¬
versalitat 1 conciencia del nostre espandiment.

Llavors potser, sabrem continuar o començar
aquella obra que amb tanta inconsciencia ens'ca-
mençaren o prepararen els nostres senyors Esteves,
aportant-nos tant solsament la materia tota in
mensa i iota aspra... d'aquella aspror que avui
encara roseguem gmb una ganyota.

A L'ENAMORADA

Ets ingenua i ets hermosa
i ets també discreta ensemps.
Ta parla es tant agradosa
que escoltant-te passa el temps
de fuisó vertiginosa.

Tu no sabs pas sàbies coses
però en cambi en sabs de belles:
cants d'aucells, perfums de roses,
fosforescències d'estrelles,
parrafades amoroses*..

Ets l'ideal de ma vida
tendra donzella estimada.

Si un vell amor—flor marcida
que'l meu cor serva, esfullada,—
va inferir-me greu punyida,

tu amb escreix la sanes ara

retornant-me el goig de viure;
ets la santa que m'ampara,
que m'esguarda amb dolç somriure
quan, devot, beso ta cara. .

. miquel GUINART.
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I^ooondLiteit
Arhre que floreix, grana.

Ja l'espès brancatje reflon'a; ja la tendra ver.
diça barrejava poncelles en sos brots, i el cel
.semblava més transparent al rebre joiós als raigs
de sol que dauraven la terra. I satisfets els vers
amants de la natura comtemplaven les seves su-
blimitats enlairant-la, beneint-la.

1 jo caminava airós gaudint la meva ment, d'
il·lusions pensant mil coses belles impregnades
de la trista realitat que envolta el món les passes
de la vida, i quan ma pensa fugia de lo hermós,
de lo sublim, mos ulls s'aixecaven de terra i es

giiardaven contents la gaia natura gosantme amb
la contemplació de tot lo bonic que m'envoltava.

'

Aixis marxava trepitjant herbes humides i
refrescant-me la cara fredes fuites que's gronxa¬
ven seguint ei ritme airós de ventet suau, tran¬
quil; i travessant verdiçes encisadores deixava
sentir-se una frescor envejable, al ensemps que
una remor pausada, fantàstica...

"Sortint per fi d'entremig de vibrants fullatges
i aixecant mos ulls, oviro la inmensa blavor d'un
cel llis. Aquesta volta al enlairar-los he vist el
món més plascivol que mai, l'horitzó més inmens
i el meu cervell ha forjat més fantasies sens pen¬
sar que també podria veureles esvaïdes.

¡Quanta poesia han vist els meus ulls idealit
zadors! ¡Quanta bellesa! ..

'Flors entreobertes en mig de tendres brots hu¬
mits encare per gotes de rosada; he vist que els
arbres reflorien i els he contemplat feliça estona.
Un arbre vert d' üna verdor intensa i jovenivola
treia florida blanca, florida plena de tendresa i
de castetat.

1 mirant-lo encantat pensaba: mon cor també
en treu de florida, prò... ¿Granarà?

1 el cap se 'm'enterbolia, me mig rodava al en
semps que veia en dolça visió una donzella casta,
esbelta, magestuosa dolça primavera de la meva
joventut, i en ses mirades penetrantes semblava
aixis parlarme: Féconda la terra dona sa sava

al arbre i aquest s'arrela, creix s'aixampla, ¿com
vols enlaira rte tu?

I serena de nou ma ment i ajegut are dessota
del arbre, cirerer florit, m'el mirava extranyat
com preguntant-li.—Granaràs?

Aixis passà bona estona, fins que Dama Són
em prengué en sos braços i m'entregà a ses deli¬
cies insuperables.

Com ràpida volada d'ocells passan els dies, els
mesos i els anys. Aixis passàrem ràpidament de
la Primavera a l'Istiu, la bella estació de la abun¬
dancia, de la recullida, que no per ser més pro¬
ductiva es més joliu que-la passada.

El món semblava dormir en dolça calma; el
sol enlluernador, resplandent feia bullir la terra;
amb els seus raigs ardents semblava cremaria i
descoloriria amb sos resplendors. Dins un silenci
lluminós, sols se sentia el monòton cant de les ci¬
gales, aquell cant ensopit i sempre igual que sem¬
blà fer més calent el sol en els matins d'istiu i
més intensa la mandra. Els arbres musteits pro¬
jectaven ombres morades.

I jo caminava fatigós, atontit per les calors
primeres, la gola seca i de mon front regalaven
llargues gotes de suor que baixant per mes galtes

em feien sentir suau formigó; i cercava les om¬
bres com cerca l'assedegat el manantial per abeu-
rarsi.

Prò també buscava foll les flors que dies enllà
habia vist i enlluernat per el sol calent, no les
trobava.

Més prompte mos ulls s'acostumaren a les cla¬
rors resplandentes d'un sol d'istiu, i pugui ovirar
al lluny, uns arbres espessos bellament colorits.
Alli dirigi mos passos i no vaig tardar molt en
trobar-me front a front amb un arbre quals bran¬
ques misteriosament se gronxaben carregades de
fruit al armónic compàs d'un airet lleu. Uns o-
cells que en ell reposarien al sentir mos passos
fugiren volant. Les branques seguien gronxant-
se com despedint-los. Era el cirerer de quines es¬
peses fulles verdes semblaven penjar gotes de
sang vermella, de sang grana, de ardeuta sang
jovenivola...

I vaig correr a reposar a l'ombra amoratada
de tan bell fruiter. Semblava renaixer en mi la
vida descansant de mes fatigues dessota el fullat¬
ge que magestuosament em protegia, i ajegut
mirava els fruits vermells que'l vent brandaba
suaument.. Arbre qtie floreix gram, jo pensaba bo
i mirant les vibracions que produia el sol res¬
plandent al xocarse amb les esmeragdes i rubis
que sobre meu penjaven i al mateix temps veia
molt magestuosa, una robusta matrona que amo¬
rosament alletaba a un tendre infant d'enceses
galtes.

j. JULIBERT GUAL.

FUTUR
Hi ha un Ombra que s'avança
i envolta nostra Ment
com una remembrança
de tètric gaudiment.
Les notes d'una dança
han mort llanguidament.
Ja ve'l Mon ignorat
per sobre del passat.

Tremola en la boirina
una mà descarnada,
descorre la cortina
de la cambra, ignorada...
on dorm, el Pervenir.
Un aire de sospir
que surt del sagrat lloc,
es l'Avenir ignot
q.ue mostré a n'els mortals
les ombres espectrals
del seu sagrat misteri

AHNAU DE LYST,

fle Parii§
A la Rotonde, en aquest cafè cosmopolita del

barri de Montparnasse, cada vespre a la «cantina
dels artistes» ont en fraternal companyerisme s'hi
reuneixen homes de raça llatina i raça eslava, es
discuteix apasionadament la sort de la nova
Rusia.

Ja no es canta més el Boje Tsara Kram, els ru¬
sos no canten més el Deu salvi el Tsar, ja que ells
mateixos han deixat de protegir-io.
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I com si els rasos que freqüenten aquest café
fossin els apòstols del seu poble, fan proyectes, es
coordinen idees ont moltes d'elles son lluny de
poguer esser realitzades.

Allí cada vespre s'hi reuneix la mateixa gent
ont homes i dònes fumen i veuen, tot una mica en
desordre. Sovint les copes s'alsen plenes de licor
brindant per la salut d'alguna o altre nació
amiga.

Aquesta vègada es en honor als Estats Units,
ont dos aviadors de l'esquadrilla americana que
lluiten en les linees franceses des de el comens
de la guerra, entren a la sala portant un aire d'e-
legancia per el seu uniforme. Una dóna que no
deixava de fumaran cigar darrera l'altre, ofereix
la seva cadira a un dels aviadors, tot i estrenyent-
li la mà efusivament. L'home queda perturbât
però no tarda en reconeixer la seva model... de
quan éll era pintor, i això era quan no hi havia
la guerra.

Els rusos són els primers d'aclamar els nous
al·liats i en honor d'ells s'alsen les copes.

La primera de brindar es una dóna, artista en¬
vejada per tots els aimants de la pintura impre¬
sionista. Aquesta dóna, filla del cor de la Rusia,
es un aucell que ha volat en totes les capitals
d'Europa i ara ha fet niu a Paris, ont hi viu en la
joiosa satisfacció de la seva ànima.

Brinda per la nació americana, i avança el
brindis per totes les nacions que segueixin el seu
exemple, desprès parla de nou de la Rusia dient
que ara li falta un cant... un himne... que porti el
poble en avant.

Les circunstancies actuals les troba apropiades
per a la creació d'aquest cant, ella anomena al
jove i célebre músic en Igor Strawinski i parla
d'ell amb tota la confiança d'aquest home romàn¬
tic que ha descrit en pàgines magistrals les grans
planes cobertes de neu i la tristura dels vespres
gelats de la seva patria.

Del seu talent i del seu noble i mascle patrio¬
tisme creu que la nova Rusia podrà tenir un ver-
dader cant nacional, mal haigi de sortir de les
entranyes de la terra.

La discusió i l'eutusiasme se allargaria més,
sinó fos que'l rellotge corra i marca l'hora de tant
car el café. O i ferme!... criden els dependents to-
desembrassant les taules curulles de copes. I tota
aquella gent, cubistes uns, impresionistes els al¬
tres, abandonen aquella sala que es tant d'ells,
ont tantes coses hi han parlat durant el curs d'a¬
questa guerra.

Son les 10 de la nit, i pel Boulevard de Mont¬
parnasse passen els pompiers de la Rotonde, aixis
els anomenen els veins d'aquest barri.

EOMÀ. PL.\NAS.
Paris, 30 Avril de 1917.

El nostre amic Rafel Araixa i'l senyor J. Casa¬
devall celebraren el dia 'c'O del corrent llur bene¬
fici en el teatre de la «Jovial Aribau».

Representaren, amb la cooperació del quadre
d'aficionats d'aquella entitat, el celebrat drama
den Rusiñol La Mare, distingint-se els beneficiats
en els respectius papers de Albert i Manel, que fo¬
ren ovacionats i obligats a dirigir la paraula al
públic.

L'obra assolí molt bon conjunt.
En obsequi als beneficiats, recitaren varies

poesies els senyors Emili Freixas j Francesc
García.

Aquest darrer, obligat pels aplaudiments a re¬
citar de nou, ho feu llegint queleuna poesia pu¬
blicada en les planes de la nostra revista, entre
elles una del nostre company Victor Mora, i que
meresqueren forts aplaudiments del auditori.

BOQUERIA, 32.-BARCELONA

Éspeeialitat en eamises a mida

=NOVES
AVÍS IMPOBTANT

Advertim als col'laboradors expontanls
que deuen enviar l'original en sobre obert
amb la nota «Original d' imprempta» I fran»
queliat com a tal.

Bis que vulgan inclulr'hi carta o enviarlo
tancat per a maior seguretat, incloguint'bi
un segell de cinc cèntims per a el pagament
del carter.

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

L'aplaudit quadre dramàtic de la entitat «Vi¬
da Catalana» posà en escena el '¿1 del corrent,
l'aplaudit drama den Rusiñol El místic.

Encare que les escenes de conjunt eren défi
cients, el treball dels actors, per si, fou discret,
distingint-se el senyor Guasch, qui tregüé poli-
dament el Pare Ramón; la senyoreta Milà enca¬
rregada del paper de Marta, i la dama de,caràc¬
ter, quin nom sentim no recordar.

El públic sortí complascut de la vetllada.

El jove i inteligent escenògraf Rafel Araixa
està treballant activament en pintar un decorat
per l'escenari de la simpàtica entitat «Jovial Ari¬
bau», fet exprofés per a una representació ex¬
traordinaria, que hi tindrà lloc el dia H del pro¬
per Juny, del interessant drama en un acte del
nostre amic Francesc García Com Vacer.

Tenim entés que'l decorat serà una de les més
belles produccions del citat pintor, que ha pro¬
curat treure del escenari d'aquella societat el
millor partit que ha estat possible.
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