
Any V 30 d'Agost de 1917 Núm. 93

ESTANCES
Tenuement mon cant declina;
els mots són tendres i perfets:
mes, febre viva, tu no hi ets,
tu no hi ets pus, joia divina.

La blava coma ponentina
abscondí el flam etern del sol,
mes ans no avanci el negre dol
un llarg reflex ens il·lumina.

No per morir, joia divina:
sota l'or pàlid d'un estel
jo esperaré el retorn fidel
del cant roent que ara declina.

carles RIBA.



testa

CRÓNICA QUINZENAL

AMB EL DEGUT RESPECTE
Barcelona continua com sempre oferint els

contrasts més diversos.

Quan s'ha fet definitiu aquí un nom que signi¬
fiqui la preponderancia de tal o qual aconteixe-
ment, quan s'ha popularisât un adjectiu retum-
bant i plebéi qu'escau a tothom per la seva virtut i
democracia, no sabem per quins designis o entra¬
nyables conflagracions ciutadanes, se desborden
uns elements vigorosos, els més antagònics a ve¬

gades, i enganxen en el frontis de la ciutat un
altre pasqui vivrant i evocador que plasma divi-
nament amb la gracia del ambient, i que es be¬
naurat plafó que inmortalitza'l moment que passa.

Are no estranyem gens que passin unes bones
temporades entre nosaltres els escriptors caste¬
llans Camba, Anton del Olmet, Bueno, i altres, i
trovin tan diversa i variada la constructura de
la nostra ciutat. Tota la psicologia de la nostra
ànima nacional els encanta i absorveix; però més
que rés els subjuga aquesta pompa del adjectiu
amb que sabem embellir-nos cada nova tempora¬
da, al mateix temps que s'estrena un tern fla¬
mant 0 una corbata de moda.

Tot es qüestió de capritxos diràn alguns. I es
que ser unes voltes la ciutat de la cortesia, altres
la del terror, altres la dels fervors patriòtics, i al¬
tres la de les sublevacions insospitades, franca¬
ment, es tenir una visió molt complexe de la vida
i un concepte un poc trashumant de la dignitat
ciutadana.

Això, ademés, sens contar amb aquells cèle¬
bres dictats tan provincians amb que ens sentim
obsequiáis molt sovint, com per exemple, imita¬
dors de panyos anglesos, inventors de la solida¬
ritat, presumits d'espardenya i barretina, allò de
Vavara poveríà, dels viceverses i altres que's faria
interminable numerar.

Aquests dies ja deu correr de boca en boca
l'acjectiu de tanda; el nom fastuós que respongui
maravellosament al estat anormal d'aquets temps
darrers. Aixis com a Madrid s'entrenen fent xis-
tes i colmos que repeteixen d'un cap de dia al al¬
tre des del xulo fins al ministre, aqui juguem a
ploclames, insubordinacions, i juntes més o menjs
tolera hier; tot aposta per a mereixe una diatri¬
ba enèrgica o un adjectiu fulminant que peguem
posar com a lema o banderí en el frontis orgullós
de les nostres reivindicacions.

Fem molt cas, ja ho sabem, de les amonesta¬
cions i rimbombancies turbulentes que venen a
ser com unes cèdules expeditives o uns passa¬

ports amb malicia.
Si goséssim, i tinguéssim també costums bar-

barament hereditàries, gravariem en les fulles
dels nostres ganivets, per a liniment dels dies de
aplec o bullanga, totes les dates més assenyala¬
des com a pecaminoses i tots els noms un poc a-

nàrquics que havem merescut pel nostre compor¬
tament inconmensurabie. A tan arriven les nos¬

tres fatxenderies...
Siga com siga, ja estem frissant a hores d'ara,

per a saber quin nom apocaliptic i simbolisador,
ha clavat entre cap i coll dels catalans,g/ áspero
amigo Unamuno, com l'anomena en Pere Coromi¬
nes.

El bon profesor de Salamanca tan aficionat a
les definicions i dictadures ideològiques, bé ena
deurà fer la gració de una de les seves magnes
elucubracions. Ell o un altre, l'acjectiu ens faita,
si es que encara no ens l'han posat.

Que no oblidin que moltes de les nostres cases
més austeres i pacifiques reberen un bateig de
foc i bales que tota la vida remembrarán plasma¬
des.

filquest número de PESTA ha
sigut revisat per la censura.

Rostand demanava noblement a França que's
perpetués la memoria dels herois morts en la
guerra, posant els seus noms gravats a la pedra
de les cases llurs.

Aquest número de PESTA ha
sigut revisat per la censura.

¿Podríem demanar també que'ls seus noms a-
nessen units al record de la diada luctuosa?

j. VIVES i BORRELL.

LA CARRETERA
Es llarga, blanca, i néta anc que polçosa
i sóta'l bés del sol s'ajau mandrosa
dormint-hi suaument el sòn del jorn;
les vores empolçades es marceixen
i als arbres, les cigales, esbandeixen
monòtones son cant, a tot l'entorn.
Té un pont per ont hi passa una riera
que volta a tot un poble pèl darrera
i és plena més de còdols que de verd;
i al bat del sol d'estiu tota es resseca

i hi corre un rajolí que no més peca
de no tenir ni'l fang per on se perd.
No hi passa pàs ningú, car la calitja
s'hi sent fins a la terra que's trepitja
i encar no hi ha pujat la marinada;
no més a dintre un troç sota d'un arbre
guarint-se, del calent d'aquest sol barbre
s'hi sent de tan en tan un cop d'aixada.
I apar com si les hores no passessin
talment com si dormissin i esperessin
que'l jorn anés caient per caminar;
i al poble del costat de la riera
les cases en sense ordre ni renglera
s'ajupen al voltant del campanar.
I quan amaina'l sol entra en escena
extès el parassol, mig a l'esquena
fent via, amunt, amunt altiu i noble,
amb passos mesurats sense cansar-s'hi
—puix pensa que no hi ha perquè matar-s'hi—
el metge que a curar và a l'altre poble.

VALLESPINOSA..
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UN ENTREBANC
tir?

-Ep, mestre, ¿que'n teniu per gaire d'enlles-

—¿Que no ho veus, que tot just posem la co¬
rrióla?

—¡Ai la mare!... Ja cal que vos doneu un xic
de pressa que porto l'hora justa.

—Doncs, noi, em sembla que'n tens per rato.
—També es tindré molta patxorra mudar-se de

pis a mig dia.
—Escolta, ¿que portes la núvia a dins d'aquest

cotxe?
—Encare que us en burleu.
—¡Pobreta!... Si que està fresca.
—¿Que voleu dir que tindrem d'esperar molt?
—¿Que't penses que això es bufar i fer ampo¬

lles?... Creume, recula o sinó esperant aquí faràs
salat.

—¡Cochero!... ¿Que no podemos pasarf
—No senyora, aquí adelante hi ha una con¬

ductora que tiene que carregar.
—¿Ypues?...
—¿Que quiera que la diga?... un entrebanco

como otro.
—Pero...
—No tenemos más remedio que tomar pa¬

ciencia.
—Porque pasaba listed por estos sitios.
—¿Que lo sabía jo que trobaríem este embús?...

Aquesta encara em farà cremar.
—Pues estamos frescos.
—Ja miraré si puedo recular. ! Atrás!... ¡Atracas!

¡Mala negada fassi a les besties!... ¡Atrás, dic!...
—Mira que are ve un carro i si bades queda¬

ràs enxiquerat al mig com el dijous.
—¡Alto!... que haig de recular.
-Are hi pensàvem.
—¿Que no veieu que tampoc podreu passar.
—A nosaltres no'ns ve d'una hora, ja portem

la feina feta.
—Doncs a mi si.
—T'haguessis llevat més dematí, que are po¬

dries fer mig diada.
—Em llevo quan me convé, no haveu de do-

nar-me Hissons.
—¡Ves, ninot! Més valdria que t'escursessin a-

questa levita que t'han posat. ¿No veus que't fa¬
rà caure de memoria?

—Millor.
—Lo mateix que aquest barret que portes.

¿Que no has vist que no va esser fet per tú?... A
ben segur que'l devia estrenar en Gonzalez Bravo
el dia que va jurar la Constitució.

—Pero eseuche. ¿Que no podemos ir por otro sido?
A este paso vamos a llegar tarde.

—Ahora se ha arreglado bien, pues tenemos
aquí al radera un carro carregado, que ni a tiros
quiere tirar atrás.

—Pues lo mejor será bajarnos.
—¿A peu quieren ir?... Esperis, dóna, ja mira¬

ré si lo puedo arretglar. ¿Voleu fer el favor de
deixar nos passar?... la senyora vos ho demana.

—¿Que't penses que això es fer recular un ca¬
rretó d'aquells de mantecado helado?

—Probeu-ho, home, no us costarà gaire.
—I si faig trencadissa, ja ho pagaràs tú, ¿eh

maco?

—No tingueu por, ja vos hi donaré un cop
de mà.

—No toquis els animals, ¿sents que't dic?
—Escuche, pregunte usted al de delante si aún tiene

para rato.
—Senyora, jo no sé como arreglarho, porque

ahora hemos quedat tapados por devant i por
detrás.

—Pero pregunte, no sea aragonés.
—¿Que se t'enfada la nuvia?... Que tingui pa¬

ciencia que més ne tindrà de pendre un cop sigui
casada.

—¿ Ye usted lo que es pasar por callejones?
—Doncsyo lo ha hecho para hacer más dres¬

sera.
— Ya se vé.
—Dígali que no rondini, que are baixem l'úl¬

tima pessa.
—¿ Ya se marchan?
—Si senyora, dicen que ya están listos.
—Pues al trote, de lo contrario...
—¿No veieu per culpa vostre?
—¿Que tens ara?
—Si amb aquesta correguda no's posen de més

bon humor, ja puc dir que aquest embús n'haurà
costat la propina.

A L'ALHAMBRA
GDA

¡Oh Alhambra, jardí d'evocació!
Tu tens l'aire embaumai per la floresta.
Aixeques atrevits,
tos arbres centenaris

que l'oreig acarona amb suau remó.
Apar que joganera corri l'aigua
murmurant al ensemps, dolça cançó.
Van cercant els aucells les branques altes
i el llur cant ens arriba,
d'armonía suau.

Per entre'ls claps de ton espès boscatje
s'ovira'l nostre cel, un cel tan blau
que dóna a la nostra ànima
una manyaga sensació de pau.
¡Oh Alhambra! L'artifex te feu bella,
ets obra del ensomni d'un magnat,
mes, natura, potser ne senti enveija
i entre jardins uberrima
i entre flors odorants t'ha tancat.

La joia es primorosa, mes l'estoig
es joiell de valor incalculat.

FBANCISCO FREIXAS.

Granada 26 d'Agost 1917.
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Un carro encallat i Timagina-
ció d'un home de lletres
L'altre dia, en les fangneres de la Reforma,

vaig trobar un carro encallat. El carro, per a més
joia del cor men, era nn carro rural plé de verdor
mustiua, mongeteres, llacxons, castanyola, mel¬
ca... demaneu!, tota la marmanya que un hortelà
arrebassa del seu camp i que ve a raure a ciutat,
per aliment de vaques lleteres.

La visió d'un carro encallat sembla a primera
vista que no pot pas esser motiu d'encantament
per un home de lletres, mes ja us soc dit que ana¬
va plé de marmanya de regadiu, i ara us diré
que s'era encallat en un veritable fangueig de
rieral, en un sot de roderes com mai les han vis¬
tes els camins fondos dels vaguenys de la meva
terra. I el carreter també pareixia de la meva
terra; gorra al clatell, un tupé rinxolat que li
aixecava la visera, un coll de color de rajol, am¬
ple i musculós, faixa estroçada, una pura üligarsa,
calses de vellut i una mangala de freixre. Ade-
més carriotejava amb una escola de muntanyós
inconfundible. Grans crits, terribles bastonades
entre cap i orelles, un aferrar-se a les rodes d'es-
piritat i un cloure les dents i unes blasfèmies que
aqui no s'estilen.
Fills meus, entre les fangueres de color de

mangra, la bravada d'horta del carregament, els
arris ostentoris del home i els cops de collde la
bestia,—mula excardalenca i voluntariosa—que
cada estrabada feia sorollar l'argolla dels tirants
i dos 0 tres picarols de les colleres, vaig sentir-me
transportat a altres temps i altres terres.

Confós al mig els badocs, incapaços de saber
trobar en aquella encallada el tast evocatiu d'una
vida millor, romangui en la ingrata extensió dels
carrers en runes a plé sol, absort, en un il·lusió-
nament de tot el meu esser. Vaig apropar-mé al
carro per a reduir el camp visual, fent estalviar
a les meves retines la feina vana de reproduir
anuncis virolats, parets mitjeres, escrostaments,
munts de calsobres i tot alló que'm pogués recor¬
dar l'intimitat de la vivenda urbana, de l'estatge
pudent, de les cuines amb gas i de les arcobes
fosques i mal oratjades. Ovirava no més les cres-
telleres del fang roig, les bosses del carro, la gal¬
ga, ei vert sobreixint de les baranes, les belles
actituts del carreter, l'ardent i inútil estrabar de
la mula.
I l'aire esdevingué pur amb sentors de marges

trepitjats, de llots de rieral ressecs pel mig-jorn,
de joncs marcits, com si talment revivís aquell
trascar temerari de caçador, aquells encontres
pintorescos amb gent viventa, dins aquells de¬
serts on trobar un carro produeix la mateixa ale¬
gria que, en alta mar, après de dos mesos de na¬
vegació, el trobar un trasatlàntic.

Aduc me semblava que darrera meu rumore-
javen els boscos, les carenes cobertes de pins, els
fondais atapaits de verns, les vessants florides
d'argelagues, aixordant els meus oits aquell ¡au!
¡au! ¡au!... etern, aquell crit desesperador que tira
de les entranyes com la mateixa bestia que's trac¬
ta d'encoratjar, tira dels tirants.

Oh bones i plaentesm igdiades sots l'ombra d'un
lladoner, en la palla de l'era! quants cops aquest
¡au! ¡au! seguit, perllongat, llunyà, ha sigut la

meva cansó d'endormiscament! Oh remembran-
sa d'un lloc fatal, d'un mal pujant de riera, op hi
anava a pescar granotes i on, tot pescant-les, ha¬
via presenciat les trageries més grosses que po¬
den esdevir en un viatge dels que en diuen de-
peresós, quan se porten una vintena de sarrions
de carbó, un matxo guit i un borriquet masell
de riata!

Si, tot això i molt més pot sugerir l'atzar po¬
sant fang de cami yehí'nal, herva d'horta, mnla
de pagès i home descamisat en plena urb. 1 mireu
si m'hi trobava de bé en aquell encallament for¬
tuit, que calant la pipa i sentant-me en un pilot
de pedres, vaig fer el determini d'estiuejar una
mitja hora.

PKüDENCi BERTRANA.

Croc|nis africans
I

DE ViATJE
Les primeres clarors de la matinada apàrei-

xien vers l'horitzó, qüan el vaixell, què desde Ca-
diç ens portava a Larache, creuava molt aprop la
costa enfront l'estret de Gibraltar. A curta distan¬
cia distingíem la taca negrosa de la terra espa¬
nyola que unes hores abans havíem abandonat,
qui sab si per sempre, i més enllà una nova te¬
rra s'apareixia a nostra vista.

Era la terra on anavem; era l'Africa, el Ma¬
rroc, i aquestes dues paraules pronunciades per
tots els que en tals hores de la matinada passe¬
jàvem per el pont del vaixell, ben abrigats amb
una manta per resguardar-nos de l'aire humit i
fret del Atlàntic, s'ens presentava a nostra pensa
com un fantasma misteriós.

On anavem? Feia vuit o deu dies que havíem
abandonat nostres llars, despedint-nos de la fa¬
milia i amics, alegres i confiats emprenguerem el
cami. La Patria ens demana i amb la satisfacció
de qui cumpleix llur deure anavem a sacrificar
tres anys de nostra vida, tal volta els millors de
nostra joventut, per defensar-la. Més la Patria no
necessitava nostres brasses dins de sa terra, no
necessitava nostre esfors por defensar-la de sos

enemics, no; ens necessitava per mantenir son
domini en terres estranyes 1 perxó ens expatria-
va. Nostra misió estava en el Nort d'Africa i allà
ens portava.

Embolicat amb la manta i recolsat en el cas¬
tellet de prOa, contemplava distretament l'inmen¬
sa planuria del mar que a mos ulls s'extenia mon¬
tres repassava dins ma pensa les impresióus dels
últims dies i'ls recorts del viatjo a travers de la
Espanya, des de la Catalunya aimada a Cadiç;
recordant amb plaer els hermosos panorames que
com vistes de cinematògraf havia contemplat
des de la portella del vagó en que viatjava. Les
últimes visions de la terra catalana, els fruite¬
rars i hortes de Valencia, la xamosa ciutat del
Túria, les inmensos i tristes planuríes de la Man¬
xa lloc de les cèlebres correries del Quixot, els
rocams, boscuries i tortuosos viaranys de «Des-
peñaperros», els alegrivols camps de l'Andalucia,
plens de braus destinats a alegrar el poble espa¬
nyol els dies de corria, i la miseria de molts po-
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bles on per un vas d'aigna havíem tingut que pa¬
gar deu cèntims.

Tot, tot m'acudia a la pensa en aquells mo¬
ments de tristesa i soletat, voltat sols de com¬
panys que igual que jo, anavem a complir un sa¬
grat deure en llunyanes terres.

Distret amb mos pensaments no m'havia ficsat
que a curta distancia de nostre vaixell n'havien
aparescut dos més. Eren dos torpillers anglesos
que vigilaven l'entrada del estret, i per un ino-
ment cregué sentir la canonada d'alto i parar el
barco en sec; més a la punta del pal major vole-
java al vent una bandera groga i vermella i nos¬
tre vaixell seguia sa ruta tranquilament.

Prompte anaren quedant ressagats els dos tor¬
pillers i aleshores l'imaginació em representava
les tràgiques visions de la gran guerra, quines
espurnes flns a nosaltres arribaven, esborronant-
me l'idea de que entre les tiirbulentes ones del
occeà podia apareixe el periscopi de un submari
i que'l Puchol podia ser esclafat en breus mo¬
ments i el dos mil passatjers que amb ell anavem
ser juguet de les faries marines.

Els raijos del sol naixent que per sobre la cos¬
ta africana apareixia, em deixondiren de mon

ensopiment i abandonant mon lloc de observació
vareig baixar a coberta..

Unes hores després el vaixell acostant-se més
a terra, fondeijà dins una gran rada i Larache,
amb sos castells moruns i sa estranya estructu¬
ra apareixia a nostres ulls.

Haviem arribat.

J. JORNET i ROCAMORA.
Larache, agost de 1917.

Artistes
i proletaris

Es endevades tot quan es parli de sentiment
artístic entre'l poble. Els estaments humils, no
son preocupats ni poden preocupar-se d'aquests
refinaments dels esperits selectes. Mentres el So¬
cialisme,—concepte materialista de l'Historia,—
diu que no existirà cap llivertat en tan que sub¬
sisteixi l'eselavatje econòmic, i això es una veri¬
tat sense volta de full, els obrers ho demostren
preferint un esbarjo (0 una ilusió d'esbarjo), a
una preocupació espiritual. I a fe que es conve¬
nient per als artistes, la col·laboració dels esta¬
ments humils. Les classes elevades,—diem-ho com

ho diuen periodistes de saló,—tampoc son com
caldria intel·ligentes. Els obrers ni assisteixen a
les exposicions, perquè la llur penuria no els hi
permet resoldre els mils i mils problemes d'una
nova tendeada entre'ls artistes. Però les classes
riques no's rodeijen d'artistes per manca de cul tu
ra, per manca de desig de distinció. Els rics so¬
len ser pobres, moralment, i d'aqui el gros perill
en que tota obra d'art se troba quan el poble es
en revolta, car en l'únic mitjà de defensa social
en que aquest compta, no respecta pas rès que
s'oposi al camí per a reivindicar-se.

Aquest perill augmenta cada dia que passa: a
Espanya treballar no vol dir pas menjar, i els
obrers només parlen d'aquest mitjà violent. Ni al
Estat, ni als burgesos, ni als mateixos artistes rès

tenen que àgràïr, per tant que no han posat al al-
canç d'ells una bona manera d'estimar les grans
obres. N'hi haurà prou que en un temple es con¬
servi el vestigi d'una opressió passada per a que
tot el poble prescindeixi del culte a la bellesa. I
es que, en bona manera, tothom estima poc çò que
costa més dany que fruïció. Com si l'Herrera sols
hagués fet l'Escorial, com si els obscurs obrers,
als quals es restringeixen els permisos per veure
l'interior d'aquesta meravella, no hi tinguessin
també sa representació entre'l colós esforç del ar¬
quitecte inmens. I després ve el parlar de les tur¬
bes selvatjes i embrutides...

Rès s'ha fet aquí a Espanya per a facilitar una
cultura artística als obrers. I aquests, en un am-
bent de pobresa de cap, s'han format un concep¬
te llamentable de l'art i dels artistes: Del art
que es cosa inútil, dels artistes que son un remat
de bagarros i ganduls.

Aquesta desamor entre obrers productors i
obrers creadors, proletaris i artistes que diriem,
ens pot portar molt lluny en males conseqüèn¬
cies. El Partenón es feu mercès als artisans tan
com mercès a Fidias, i no es cas de restar bons
elements. L'art acostuma a ser patrimoni d'uns
quants, certament masses pocs, que, comprenent-
lo, el viuen; peró això no vol dir de que forçosa¬
ment hagi d'esser aixis, patrimoni d'uns quants.
Per tan que es sentiment universal, tampoc pot
tenir límits en les inteligencies, i bé podríem dir
que han sortit més artistes d'entre el poble que de
l'aristocracia. El que cal per guarir-se'n d'aquests
mals que parlem, es ben orientar les masses pro¬
ductores envers les Belles Arts, i això no es solu¬
ciona creant unes escoles populars més 0 menys
académiques, com s'ha arribat a creure, on la tas¬
ca enutjosa d'apendre el clar i obscur mata l'her-
mós dalit de veure en l'armonia de les línies.

Fora bò que els que pinten i esculpeixen fos¬
sin alhora apostols, que no fossin pintors i esculp-
tors solsament. Aquesta es una feina fadigosa que
sols un fort amor per les llurs obres faria que els
artistes la portessin a terme, més l'art hi guanya¬
ria de bon troç. Aquest cas s'ha produït a Cata,
lunya per aquest home gran, cada dia més jove,
que's diu Torres-Garcia. Però a En Torres-Garcia
no l'ha seguit ningú del seu ofici. I mentres passa
aixis, els obrers viuràn sempre lluny de tenir el
deure d'admirar als artistes i àdhuc al art ma¬

teix. Perquè en les seves lluites també es veuen

forçats a passar-se-les sols...
j. SALVAT PAPASEIT.

DEL ROSTOLL

Sab el turment de la ferida i quan,
com una falç, la Nit branda la lluna,
s'aferra endins la terra, amb una

temor de que no el segui més arràn.
M. MANENT i CISA,
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ROSES DE Li PASSIÓ
Adaptació escénica del poema de J. Mistral.

Dos fragments

—Vicens.—

{Comparant lo formosor de Mi¬
reia amb la seva germana, diu:)

—Mai tindrà ella
eixa blancor de llet d'ovella.
Els ulls te Vicente ta com l'aiga de la mar
que li blavejen i clarejen.
Com jaspi 0 si! els vostres negrejen
i quant damunt meu porpelleixen
un beire de vi cuit que m'engoleixo apar.
Quan ella canta, a sa tonada
l'ànima em queda a mi encantada,
tant i tant me complau, sentir-la en dole acord
Més la mes xica parauleta
que vos digueu, o fadrineta
mes que no pas cap cançoneta
encanta mes orelles i fa bàtrê el meu cor.

Ella corrent per la solera,
com una branca de palmera
el coll rodó i el rostre te per el sol rostit;
mes fos sou feta crec, hermosa
com un capoll de .blanca cosa
i del estiu la mà enguniosa
no es goçada a amoixar vostre front enblanquit.
Tal com un vimet de riera,
ella es de prima i de lleugera
pobreta!... es que un any tant i tant ha crescut!...
I a vos Mireia, res us manca.
De cap a peus formosa i blanca,
sou a mos ulls florida branca
d'atmetller qu'es cimbeja, com vos cap mes n'hi ha

[hagut.

(i diu demprés cantant a Mireia
el seu amor.)

T'estimo tant, gaia donzella
que si volguesis una estrella,
ni el travessar la mar, ni el bosc, ni el torrent foll,
ni ferre o foc, deturaria
el meu camí: m'enfllaría
al pic mes alt, la copsaria
i el diumenge podries duria penjada al coll.
Quan mes te veig, mes encisada
Tànima tinc de tu amarada.
Vaig veure una figuera, un cop, tot fent camí
que dalt la roca s'arrapaba
tan magre ai trista! que semblaba
que si un dragó ombra hi cercaba,
molta mes n'hi daria un brot de lleçami.
Un cop a Tany l'aiga hi venia,
aixis l'arrel beurer podia
i l'arbre migradet a la font abundant
que compasiva li donaba
ses fresques dolls, tot s'hi abocaba...
Ve com l'anell al dit, eixó qu'estic contant
Car jo aquest arbre, soc amada,
tu la font fresca i regalada,
vulgui el cel, vulgui el cel, que un cop a l'any no mes
agenollat pugui com ara
beurer la llum de ta faç clara
i sobretot, que pugui encara
no mes tocarte els dits amb el meu trèmol bes.

AMBBOSI CARRIÓÜÍ.

I

Jesús va al sacrifici

Seguit dels seus deixebles els passos encamina
al puig de les olives... Ressona la sagrada
paraula dolçament i's torba la mirada
dels seus, i els bat el cor, que l'hora ja es veïna.

La dolça i blanca imatje traspua llum divina
qu'empalideix el brill inquiet de la estelada...
Dintre la nit gentílica es una clara aubada
nunc! del sol etern de la nova doctrina.

I quant al çim arriva, al dar els darrers passos
alçant al çel la testa gloriós esten els brasses
demunt dels seus, que cauen en muda adoraçió;
dels dons de ses mans santes l'espai i terra emplena
dempres prega al seu Pare,., En l'alta nit serena
els solcs grifolar senten la divina llevor.

II

La oració de l'Hort

Agenollat demunt la terra esquerpa i dura
la testa va inclinant en suprema amargor.
Visions de mort el torben... Pressent la negació
de Kefus, veu els tres dormint prop seu sens cura,

Judes demunt son cor camina, rê el detura...
Del greu neguit la túnica, xopa sagnant suor
i alçant els ulls al çel clama en immens dolor:
«Oh Pare, lluny de mi eix calzer de tortura».

Si aquest sou vos. Senyor, la font d'eterna vida
no us creieu pas que sia la nostra amor fallida
si tremoleu devant la imatge de la mort.
Que per a ser mes gran en vostre sacrifici
vàreu volguer sentir aquest intens desfici
i l'angoixa suprema del mortal desconhort.

III

Passa Jesús per un carrer...

Passa Jesús lligat entre soldats que miren
indiferents la turba qu'els volta blasfemant;
els portals i finestres es van esbatanant
i s'hi aboquen les gents qui comenten i admiren.

Al guaitarlo tan pàl·lid, les donzelles sospiren,
els infants a les mares s'arrapen tremolant,
la testa tan daurada del Rábbi es va allunyant
com una resplandor corre amunt... Per fi, giren

la cantonada... es perden... La gent tornaales case»
i en la quietut resonen les matuceres pases
d'un home que panteja com laç de cansament.
Veient el carrer sol i tancades les portes
recordant amb dolor que l'ha negat tres voltes
s'arrepenja en un mur i plora llargament.

AQNA SEÑÉ D'AYMA.
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DE PEDAGOGIA

Catalunya i en especial Barcelona, s'es posada
gairebé al capdevanter del món, en quant a ho¬
mes que s'hagin preocupat per la pedagogía del
dibuix i del color; mercès a ells, s'ha produit avui
a Barcelona un ambent que ha arrivât fins als
esperits menys inquiets i que menys sa preocu¬
paven del desenrotllo de tota cosa nova. Aquets
pedagogs han procurat, no ja per ells,—car estàn
ja rodejats i educats en aquella ensenyança ton¬
ta i demacrada que en el segle XVIII s'havia im¬
plantat, més per l'època, que per l'ensenyança en
si—sinó per la joventut intel'ligenta, per a qui
aquella ensenyança era tan perjudicial, segons
aquests inteligents senyors ens han fet veure.

Are, aquests homes, cercant en obres de grans
mestres,—com el Greco, Goya, Velazquez i tots
aquells quines obres han passat a l'inmortali-
tat,—i també cercant-ho en la mateixa Natura,
que es la mestre dels mestres, han dit, molt raho-
nablement, que tots aquells mètodes que en el

segle XVIII se formaren, eren categòricament
perjudicials per a l'ensenyança. Varis s'en po¬
drien nomenar d'aquests pedagogs, que están
continuament treballant en bé de la joventut i
que,—a no esser que senyalar amb el dit es vio¬
lent,—amb molt gust jo els senyalaria. Els més
coneguts son dos que avui son professors de dues
institucions diferentes: l'una l'Escola Municipal
d'Arts i Oficis; la dels Bells Oficis l'altre.

En la exposició feta en la primera de dites es¬
coles, veiem que l'ordre del seu professor es por¬
tar-ho tot, precisament, en ordre. El director de
l'altra escola ha procurat donar conferencies per
a discutir amb tots els pedagogs catalans, i que
tingueren un brillant èxit, promovent una mena
de revolució dintre el camp de la pedagogia del
dibuix i del color. Aquests dos pedagogs, per di¬
ferent camí, van adelantant, cada dia més, per a
trobar-se en el cim; çò es: enderrocar la conser¬
vadora i caduca ensenyança que es dona a l'es-
eola de Belles Arts (Llotja), que encar continua
desgraciant esperits que, en si, tenen quelcom de
talent. I això es donat a que en aquesta institu¬
ció tenen,—encar que un poc modificats, a causa
del temps—els meteixos mètodes del segle XVIII,
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que està lluny d'osques de la.realltat de les co¬
ses. Fixem-nos que si en aquella època sortiren
mestres com Ingres, Delacroix, Lancfent, Vatteau,
i posteriorment el nóStre Fortuny, fou donat a
que sortiren (com vulgaíment se diu) ensenyats
del ventre de sa mare. Aquets artistes nascuts en
una altre època, essent igualment—o potser més—
notables, no tindrien en cap de ses obres els resa-
bis que en aquella època s'els enganxaven sobre ses
teles.

Aquell mètodé,—com tota cosa.mancada de fo¬
naments sólits,—anà. per terra-; que si hagués si¬
gut veritable, mellor dit, fos vite, perduraría com
perdura l'academisme clàssic, el dels grecs, que
per anys i segles que passin, sempre serà nou,
sempre serà viu. En això es lo que's basa el peda¬
gog de l'escola Municipal d-'Arts i Oficis, qui amb
orgull pot ja cridar victoria, car l'última exposi¬
ció feta en aquesta escola ha sigut una contínua
admiració per part dels intel·ligents en pedago¬
gia. Sempre el sentireu a dir que ell no es propo¬
sa pas fer artistes^ més si fer estètics; puix ell creu
—i jo amb ell—que l'únic que a Un altre home es
pot ensenyar es estética, jàmai art, que ja sabem
que això últim es innat en tot artista.
I avui sembla que molts intel·ligents se preo¬

cupen de formar homes que no tingan el mal gust
dels seus avant-passats, i que quan fassin quis-
cuna cosa, no sia feta perquè «ha sortit aixis»,
sinó feria «en coneixement de causa». D'aques¬
ta manera nosaltres, i amb nosaltres els demés,
podrem anar per tot arreu sens haver de girar la
cara amb tó de fàstic, com passa avui, que un es¬
perit un poc sensible, .no pot.més que dir mal dels
llocs ont passeja, ont va, i ont viu.

Ja sabem tots que això' no's pot fer dessegui-
da, que's necessiten anys per çó; calia començar
un jorn o altre. I avui tenim ja el plaer de veure
que'i començ, el bon començ, es un fet; i que veri¬
tablement porten una bona empenta.

PERE MARCH.

Perfils ètics i absoluts

LA PAPELLONA RESIGNADA
Es entre el burgit d'enraonadissa i dringueig

de cristalleria. . dics d'una atmósfera càlida, es¬

pesa i plena de fum blau, on té lloc un diàleg al¬
hora frívol i profond, a voltes alegre... a voltes
trist... Hi ha molta llum, per il·luminar cares molt
hermoses; la llum es artificial; la boniquesa de
les cares... ¿qui sab lo que es^ Les cordes del sen¬
timent vibren en eix lloc a dos tons; l'artistic i el
voluptuós. Del primer s'en encarrega la fantasia
d'una il lusió delicada feta realitat; però per for¬
ça, per obligació, per ofici!... De la segona s'en
encarrega una música dolsament expresiva, que
sab més de psicologia humana, que de delecian-
ces espirituals.

Aquest es el mare del quadro, no he volgut
restar-hi cap detall, per a no confondre-os. Per-
meteume que m'en reservi no més un; que es dir-
vos l'hora en que's desenrotlla aquest verídic epi¬
sodi, frèvol i profond alhora!...

En una mateixa tauleta quatre comensals par¬
len pausadament, amb síntomes de desplicencia.
Hi ha entre ells dos joves (d'aquells que s'afaiten
diàriament a les vuit del vespre); i dugués... se¬

nyores. No son dugués parelles, son quatre per¬
sones.

üna senyora .—'Donañ bé, d'això que dèiem del
matrimoni no'm tractis de convencer, que no ho
lograrás. Jo no més crec a la gent que predica amb
l'exemple...

Valtre senyora.—3o tampoc; perquè vamos lo
que es per les ensenyances de la pràctica...

Un jove.—30 us donaria la raó, si em fessin una
concesió només; que es, que'l món es món... i s'ha
de ballar al só que toquen... i que per lo tant,
avui per avui, el matrimoni serà més o menys
perfecte, però es una forma social indispensable.

Ualtre jove.—A mi em sembla que hem de con¬
fessar, que per part de tothom, hi ha una cobardía
tan gran de mostrar-se tal com s'es... que fins crec:
que totes les penes i tots els ridicols, tenen origen
en la veneració exagerada que profesem a les ar¬
caiques formes socials.

Una senyora.—ja, ja! Prò aixis la culpa la
tindríem tots., i jo em sembla que no em mereixo
carregar amb aquesta responsabilitat!...

El jove.—No. Molta part de culpa es de la falta
de gust, de sapiguer viure. Hi ha home que s'ena¬
mora de la primera que veu, encabat se li obren
els ulls... i ja ha fet tart. Això es el que passa. I
més culpables que nosaltres son les dònes, que
remés se preocupen de pescar-nos, d'una manera
0 d'una altre.

Una senyora.—això serà una disculpa per
a els tontos... però...

Uaitre dama.—k.\ú doncs a mi no'm sembla
aixis... potser us riureu de lo que us vaig a dir...
però per mi, tot ve de la falta d'amor.

Unjove.-\h.3%\x. romàntica!... Ja comensem com
l'altre dia, a fer correr amunt i avall la paraula
amor i acabem per no entendre'ns. A veure, es-
plicat tu sola.

Valtre dama.— 'L'a.W.VQ dia deiem del «amor»,
però no ens vàrem entendrer, perquè no em và¬
reu compendre... ¿Com us ho esplicaria?... Jo no
he estat mai, lo que jo crec que es, estar enamo¬
rada, peró se m'imagina que ha d'esser una cosa
molt hermosa... jmés gran de lo que pugui espli-
car-se amb paraules! Jo no he sentit mai aquest
ver amor a que'm refereixo... però el presenteixo
1 jugaria doble contra senzill a que existeix. Jo
no diré que abundi; però de que existeix no'n
dubto pas. Compienc que hi ha molta gent que
no hi pot arribar, per pensar d'altre manera, tal
valia per culpa de la seva naturalesa... o perquè
la sort no els hi posa en llur camí... Mireu, una
vegada anant de Lyon a Montecarlo vareig tenir
de companys de viatge a un matrimoni jove amb
una nena d'uns cinc anys. Jo no he vist mai en
ma vida una criatura tan bufona I ells dos, no es

que fessin ximpleries... no, però que's veia que
eren felissss veient-sé pares d'aquell angelet.

Un juve.—l are! aquesta acabaria per fernos
creure que es una nena romàntica per posar de
llarc encare...

Tots menys ella. Ja!... Ja!... Ja! .. {grans rialles.)
La conversació canvia de tema. La narradora

fracassada reota embadalida. No riu les rialles
dels seus amics... però per no sé quin miracle, no
esclata d'ira, com ja li passa altres vegades, ba
rallant-se amb ses amigues. S'en han rigut de
que parlés en serio... Se n'han rigut d'ella... que
ha fet perdre la serietat a tans homes serios. Sos
ulls... sos hermosos ulls refiectaven mil llums dis¬
tintes que ferien aquella nineta omplenant-la de
lluentors vivissimes, i en mig de totes s'hi ve'en
unes fulguracions més vives eucar... més ence¬
ses... més hermoses!...

Era el retiexe d'una lluentor interior. Era la
rabia que'ns causa veure'ns nostres propis defec¬
tes i no poguer disculpar-los, o tal volta el de¬
sengany d'una il·lusió perduda...

JOSEP FONT SANS.

— 176 —



festa

DETtMlíi: OflDSLS:
Parlant amb l'Iglesias

Costa amunt, per entre els pins, s'enfila el fu¬
nicular, que ha de portarme a Vallvidrera, l'aie-
gre vila que ara s'enjoïa per sa festa major.

Des de la plaça—a un costat l'envelat, a l'altre
el Tibidabo—s'ovira Barcelona embolcallada de
boira. Es al matí, i sota el sol que escalfa, me di¬
rigeixo a casa l'Iglesias.

Al explicar-Ii a aquest l'objecte de ma visita,
va desarmarme:

—«Un director de companyia no deu mai a-
vençar els sens plans; molt menys quant bi ba
certa competencia... Figurenvos quin efecte faria
que en Joffre publiqués sos plans de campanya:
la menor desviació semblaria una operació falli¬
da. A més, a quin fi conduiria? Çó que únicament
podria passar de notable, fóra que de sos plans
s'en aprofités l'Hindemburg!»

Després del anterior raonament, restà breus
moments callat. Lo dit per ell, era una contun¬
dent negativa per a ma intenció, I, «onvençut,
vareig flcarme de nou a la butxaxa la ploma i les
quartel'les.

Eepresa la conversa, el tema de la meteixa
versà sobre altres qüestions. No obstant jo no
perdia ocasió per a arrencar-li (aquesta es la fra¬
se), tot çó que ell volia no dir. I poc a poc, sens
ell donar-s'en compte, tornàrem a parlar de Tea¬
tre Català.

—¿I aquella artista d'América?...
—Falornies, rés més que facecies de la gent. Es

una característica que recorda a l'Adelaida Mon-
ner; la vareig coneixer a Sallent, on treballava
en castellà. ¡Llàstima gran que no vulgui dedi¬
car-se al teatre!

—Bab! el públic fa correr desseguida tot lo que
sab...

—I inventa lo que no sab. S'ba posat en boca
meva, que jo, d'actors no en necessitava; que jó,
d'un bastó i una espardenya en feia un actor; essent
aixis que jo, quant pensava en formar la com¬
panyia del Romea, vareig posarme en tractes amb
en Borràs, en Codina, la Xirgu i en Morera. Lo
que bi ba, es que aquesta gent, ja no bi creuen
amb el nostre Teatre; l'únic que bi creu, o bi ba
cregut suara, es en Borràs.

El mateix que digué això dei bastó i l'espar¬
denya, si mal no recordo, fou qui vos criticà per¬
què beu traduit Miel de A lcarria.

—No bo sé, peró lo que vos diré, es que Miel de
Alcarria es una expléndida obra. Una obra escri¬
ta per un català i que si la escrigué en llengua
enmatllevada fou perquè aleshores les circuns¬
tancies bo exigiren aixis. Es una de les mellors
obres d'En Feliu i Codina, quin ànima catalana,
que traspúa a travers de l'obra, feu que aquesta
perdés bona part de èxit. Jo al traduiria, no be
fet sinó reintegrar-la a la nostre escena, car nos¬
tre era en Feliu, i nostres les obres.

—Diuen que es perquè l'escena no passa a casa
nostre...

—I què? Les obres de Shakespeare, amb tot i
esser essencialment angleses, no passaven pas a
Anglaterra. Molts son els que m'ban fet la matei¬
xa observació, i no sé a que vé. Mar i Cel, l'obra
d'en Guimerà, no passa pas a Catalunya...

—Per cert, que rarlant de la traducció d'en
Feliu i Codina, apuntà el crític que bo fèieu sé¬
duit per la mel de poesia o la mel de pessetes...

—Ho crec, car bi ba gent que es creu que tirar
coces es criticar. Això ja vareig notar-bo quant
l'estrena de Els emigrants. Per a poder reventarme
la meva gran obra (vos bo dic aixis perquè jo
amb els modestos no bi crec) falsejaven l'argu¬

ment. Trobaven que era natural que aquells ho¬
mes emigressin—i bo trobaven ells, que durant
molts anys havien combatut l'emigració—perquè
segons se desprenia de l'obra, en aquell poble no
bi havia res. I jo dic a aquells senyors crítics: ¿I
el riu que durant tots tres actes atravessa l'escena,
no es rés per ventura? Per lo tant bi ha quelcom en
el poble; bi ba molt. I tornant a lo de Miel de Al¬
carria, caldria fer avinent al esmentat crític, que
jo, quant tradueixo una cosa d'altri, es perquè
aquella em plau tant que desitjo que passi a for
mar part de la meva propia obra. I sempre que
això passa renuncio als drets de traductor, car
entenc que còbrar una traducció equival a un robo.
Cert que traduir costa molt, peró ningú em nega¬
rà que crear costa bon troç més.

Molts creuen que posar Miel dé Alcarria en ca¬
talà es una bestiesa. Jo crec que no sols està molt
bé, sinó que era necessari. I, a més que d'oim bones,
desgraciadament, no n'estem sobrers.

—Voleu dir que, entre l'element jove, no bi ba
algú que tinga obres de un rellevant mèrit?

—Entre els que comenceu, menys que els al¬
tres. Tots m'envien rondalles, moltes rondalles,
que, estàn bé, si, prò no tenen la força, la vida,
que convé a tota cosa de joventut. La joventut
d'avui té por a la realitat, té por al dolor! Quina
joventut aquesta! Haurem de convenir en que en
Costa tenia bona part de raó.

—¿1 això que vos ne dieu rondalles, què és?
—Son quadrets mansos—quiscun i tot que es¬

tàn força bé,—que no deuen escriure's en l'època
que vivim. Clar que de tot bi ba d'haver en el
teatre, prò no fins a tai extrém. Jo are meteix,
escric un sainet.

—¿Vos un sainet? ¿Déu esser el primer?
—Que tituli sainet, si. D'altres n'be fet, com La

festa dels aucells i algún altre, que beintitolat qua¬
drets, podent contar-los, emprò, com a sainets.

—Jo'm creia que are sols escribieu obres de
problemes socials, obres fortes...

—Desenganyeu-vos, amic; de socialistas ne
son totes les obres bones. Tot lo que resta en lite¬
ratura, tot lo que perdura, es, o ba esdevingut,
socialista; des de les obres Sbakespearianes, fins
al Quixot. Els que esèribim directament socialero-
(diguem-bo aixis que es més gràfic) es perquè som
més humils.

—I el nostre públic prefereix en escena as¬
sumptes socials 0 notes típiques?

—El públic d'are, no vol preocupar-se; ade-
més l'espanta una barretina en escena i tolera, i
fins li plau, una còfia. Com si ambdúes coses no
fossin igualment locals. No tè en compte queies
coses més locals, son les que més universals de-
venen. Exemple d'això bo tenim en Cavalleria Rus¬
ticana. Lo que retrata mellor un poble, una cos-
túm, es lo que triomfa. ¡Pobre del autor que vul¬
gui escriure una obra universal!

—Peró si una obra es bona...
—No n'bi ba prou amb que siga bona; es pre¬

cís que'l públic li trobi de bona. Els emigrants me¬
teix...

—¿I voleu dir que si Els emigrants se reprises-
sin...

—No bo creguéu. Bis emigrants fracassaren mo¬
ralment. Els emigrants serviren solsament per a
animar a En Torrellas a empendrer's el Jesús que
Zoríifl. Ja veiéu la part d'èxit moral que'm perto¬
ca. Es de retruc, i més per Jesús que torna i L'au¬
ca del senyor Esteve (en quins com se veu bi be tin¬
gut molt que veure jo, sens figurar-bi) que per
l'obra en si.
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Casi que puc dir, com se diu al poble, que he
sigut jo qui ha portat els ous i les gallines.

—No obstant, l'obra agradà...
—A segons qui. Per ella, i com a recompensa

del meu esforç i de la meva campanya per Nostre
'Teatre, he rebut are la direcció del Romea, que
jo vareig acceptar, per por de que Barcelona es¬
tés més temps encar sense Teatre de la terra. Are
que després han vingut d'altres i n'han posat un
altre...

—I creiéu que hi haurà públic per a tots dos?
—El públic, que es qui mana, segueix les co¬

rrents. Veurem, doncs, segons aquestes d'on vin¬
guin. I aquest públic, en que tant confio, ha re¬
culat uns quants anys. Are li plauen més (com
s'ha vist amb L'auca del senyor bsteve) les coses de
casa, lo típic, resumint; el téàtre d'En Pitarra.

Això es lo que m'ha inspirat el mètode a se¬
guir de la vinenta temporada. Recomençarem
l'historia de nostre teatre: En Pitarra, en fou les
arrels. Nosaltres, cercant aquestes arrels, enro¬
bustirem la soca, i estendrem més les branques.

Impensadament, l'Iglesias ho ha dit tot. 1 rà-
pit, perquè no s'en adoni, li pregunto:

—¿I perquè, Iglesias, aquest odi vostre a les
interviús?

—Perquè trobo que això es fer la bogadera. I
després ¿sabeu? que cada periodista s'ho arregla a
sa manera. No fa gaire temps que un popular
diari parlant del ater del Teatre Català, posava
en boca meva coses que no eren certes. L'únic de
veritat que deia era lo de la desavenença amb
en Borràs com a primer actor, degut a raons de
taquilla, i això, encare, no sé d'on s'ho havia
tret.

M'acomiatí de l'apòstol. Al deixar-lo, una pen
sada ràpida creuà mon front. I montres baixava
per entre els pins de Vallvidrera, prenguí un sens
fí d'apunts de tot çò que havia dit l'Iglesias. Ell
tant fet a perdonar injnries, a perdonar sàtires
sabrà també perdonar-me el que hagui sorprès la
seva bona fè...

ASSENS BARBA.

26 Agost 1917.

ECO/-
Deia en Carles Soldevila en son llibre Piasen-teries.

«Una dóna ben vestida, honra l'home, (marit
0 similar) que la vesteix. Els barcelonins han
exagerat aquesta creença. Homes galants, homes
generosos, no esmercen rès en el personal lluï¬
ment: tot ho aboqueu demunt llurs senyores.»

Fa ben poc temps de la publicació d'aquest
llibre, i çó que l'autor escrigué passa ja d'actua¬
litat.

Fixem-nos sinó en els homes de nostres pas-
seijos: un 0 més anells de visible inmens valor,
orna llur mà esquerre. Les dames, en canvi, ates¬
ten llurs delicats dits de joiells, emprò més sem¬
bla de quincalla que de joieria çó que embarras¬
sa sos dits, i ses orelles. I io trist es que, a voltes,
ho és.

Fixem-nos a més, en els aparadors de nostre
ciutat. Abans, tots ells estaven roblerts de belles
1 variades joies per les dames, mentre que als ho¬
mes s'els destinaven genres matussers... Are, en
un aparador qualsevol, (camisers, quincallers,
genres de punt, etz.) trovaren sempre un objecte
destinat a ornar—amb més o menys mal gust,
emprò—el sexe mascle.

L'home d'avui, ha sobstituit la cadena vulgar,
de plata daurada, per un chalelein-, el rellotge de
butxaca,—incómocle, enutjos— per una polsera

més o menys pretenciosa. Els impertèrrits elàs¬
tics de nostres pares, s'han transformat en visto¬
sos cinturons, i tins els joves ornen—com abans
les damiseles—llurs trajos amb aplicacions 0 ci-
velles platejades.

Avui, joves i vells, procuran al fer-se un trajo,
que àquest no siga antiqüat, i tots van poc 0 molt
a la moda. L'elegant, a més, té de tenir dos 0 tres
trajos (al menys) cada temporada.

No parlem ja de la infinitat de joves que usen
(o's fan) la manucura (1) que fins avui sols usaven
els afemellats. Més d'un jove hi ha, que prefereix
passar per elegant i sentir-se alabada son habi-
llamenta, a que li ben parlin de la beutat de sa
dama.

Aixís, també,—i per al personal lluïment de
que parlava en Soldevila,—hi ha molts joves que
al estiu s'enïoden la faç. I encare més: un escrip¬
tor barceloní,— resident a Madrit empro, — are
passeija per nostres rambles son cos castellanit¬
zat, lluint uns llavis pintats, polseres de dama, i
un espléndit collaret de perles que's mig-amaga
dessota sa camisa de seda ciüa.

¡Veritablement, han força cambiat les coses
en ben poc temps!

Entre els bons catalanistes i ferms amants delnostre teatre, tot es preguntar-se:
—Viuran dos teatres? Hi haurà gent a tots dos?
Nosaltres creiem que a Barcelona (inclús en el

Passeig de Gracia( tothom l'entén el català.
Així, doncs:
—El cas es fer-ho bé!
I que com diu En Santiago Rusiñol, es vaigi a

la divisió dels genres.

Ha dit En Guimerà:—El cas es fer-ho bé.
—I ens deia no fa gaire un molt ilustre poeta

dels joves i i-adicals.
—El cas es fer-ho bé...
I a nosaltres ens sembla traduir:
—El cas es no envellir. No envellir mai ni ca¬

ducar mai per moltes que siguin les transforma¬
cions que renovin l'ambient i l'època.

Veiam, veiam si a molts d'aquells jaios que
varen promoure el plet de vells i joves, a més de
vells haurem de dils-hi «dolents».

Es clar que descartem per damunt de totes les
excepcions a la gran Victor Català. A la eminent
prosista que amb una tant incòmoda posició s'as¬
sentà en el silló presidencial dels darrers Jocs
Florals de Barcelona.

(i) Tal com molt bé deia en Soldevila.

Jo sé d'un bosc perdut a vora d'un llac blau
d'un siti lluminós tot flaires i dolcesa...
...Es un bosc encisat on dorm una princesa
reclo.-a eternament a dins un grau palau.

Fa temps que vaig sentir un vent de fantasia
(lue'm deio de marxar cercant el lloc d'encís...
Jo l'escollí car me sentia enyoi'adiç
de veure i desvetllar la bella que hi dormia.

D'aleshores ençà tinc fet ja molt camí;
pro com si reculés veig sempre lluny de mi
el siti lluminós que tan aprop semblava!

I quan el jorn s'adorm pausat 1 remorós
en una gloria d'or, m'aturo concirós
guaitant, al lluny, el bosc que's mira en l'aigua blava!

albert PIERA.
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ISonircia•••
El primer amor deixà mon cor pié de dolces

enyorances, d'eterns recorts.
Fou un amor plé d'idealismes, un amor ascè¬

tic, un amor que essent el més inexpert, fou el
més bell.

Ella era gentil, hermosa; era la dóna que en
mos somnis d'adolescent havia jo somniat per a
idol meu.

Alta, airosa, d'ulls negres, profons, enigmà
ties; de cabells negres, rinxolats; de boca roja,
que al obrir-se per a fer sentir el murmuri dol-
cissim de la seva veu, mostrava una filera de
dents blanques, blanques...

Jorns de Primavera en que ansiós cercava
consol per a mon cor en el dolcissim somriurer
d'Ella! Com vos anyoro!

Passava jo cada tarda pel carrer on vivia
Ella; carrer de cases senyorivoies, voltades de
hermosos jardins, i sempre la veia en son jardi,
riallera, enjogassada, apomellant fiairoses flors.
I quin alivi trobava mon cor, quan estava de

vant d'Ella, desitjant que ella em somrigués!
Una tarda vareig veure-la an Ella apelada en

els ferros que guardaven son jardi. Tenia a la
mà un pomell de virolais clavells, i al passar jo...
fou casual? un clavell, vermell com sos llavis,
fresc com ses galtones, caigué fora. Ràpit vaig
aplegar la flor i al retornar-li. Ella em digué som¬
rient:

— No! Guardi-la! Jo li regalo!
I jo, confós, no vareig sapiguer demcstrar-li

mon agraïment d'altra manera, que besant amb
deliri aquella flor, semblant-me que amb ella me
emportava un trós de l'ànima d'aquella gentil ni
neta, que'm somreia bellament!

Ijo diàriament, passava enfront del jardí de
Ella, on sempre la veia, per breus moments, que
gentilment em somreia!

En les hores de meditació pensava sempre en
Ella. Hauria volgut dir-li que l'amava, més, em
semblava, que al fer-ho podia desfer aquell idlli
que emplenava mon ànima de desconeguts plaers.

El somriure d'Ella era un lenitiu al dolor que
jo sentia de no poder conflar-li mes penes i mes
alegries.

En la Primavera de la meva joventut, en que
tot eren joies, en que tot ho veia bell, aquell mon
primer amor, feia que tot ho vegés doblement
bell, doblement joiós!

Oh, primer amor, com te recordo!

El vent deixava els arbres sense fulles, els
jardins sense flors; els carrers eren enmirallats
per la pluja, els jorns eren grisos. L'Hivern co¬

mençava! L'Hivern qui despullà la Natura de
les gales que la Primavera i l'Istiu li donaren,
despullà, també al meu cor, dels bells somnis que
tenia!

Feia dies que no veia an Ella i mon ànim es¬
tava abatut. A les tardes ja no estava en son jar¬
di i a les nits, quan el silenci es feia en els ca¬

rrers, passava jo amb l'esperança de veure-la,
amb l'esperança deque les llums que eixien de

les finestres em revelessin quelcom que asserenés
mon esprit.

Una tarda vareig veure-la darrera els vidres
de la finestra. Sa cara era pálida, sos llavis eren
blancs, de ses galtes havien fugit ics belles ro¬
ses...

Aquella nit, quan vareig passar de nou, em
semblà que la Vida fugia d'on era la meva ama¬

da; els arbres, que abans plens de verdes fulles i
fruits madurs, acaronaven sa finestra, eren morts;
les flors que amb tant amor ella cuidava i que
engalanaven son jardi, es desfullaven. Sols s'oïa
la remor de l'aigua que bojament cantava i fu¬
gia...

Ella era encare darrera els vidres... més pá¬
lida...

1 vareig veurer que sos llavis es plegaven per
a enviar-me un dolç somriure! •

Ella somreia! Fins quan la Vida semblava fu-
gir d'Ella, Ella somreia!

La cambra era silenciosa i tètrica. Les parets
ferrades de negre, el crepitar dels ciris, els sos¬
pirs que ofegats sortien dels pits, augmentaven
l'aspecte tètric de la cambra...

El llit on reposava Ella, era també negre...
Era l'imatge de la bellesa ideal, pura!
Vestida de blanc, la cara també blanca, les

mans damunt el pit... Devotament vareig deixar
entre elles les flors que per Ella havia apomellat
i besant-la, l'esguardi per darrera volta... I em
semblà que sos llavis m'enviaven son darrer som¬
riure!

A fora l'Hivern imperava. L'Hivern que dei¬
xava els arbres sense fulles, els jardins sense
flors i mon cor sense ilusions!

En ma memoria viurà etern el recort d'aque¬
lla nina d'ànima blanca, que fins en l'etern des¬
cans em somreia... em somreia!

losEP M.® PLANAS CARVAJALES.

Lliçó de dançà
A heus Gari.

Melòdiques les notes d'una dança
la cambra deixen d'art embalsamada,
amb aire somrient, mira i avança,
la bella dançarina, enamorada

Segueix, amb son pas ritmlc, la tonada
roblería de sentit i d'esperança
mes prompte a son cos laç, el ritme cança
i cau la dançarina desmaiada

—Les notes de la dança tremolosa—
la bella dançarina diu plorosa,
—no crec amb prou sentit interpretar

Mozart, que l'encoratge amb veu conmosa
devant del blanc teclat, de nou es posa,
i fent ella un sospir, torna a dança.

AKNAXJ DE LYTS.
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=NOVE
AVIS IMPORTANT

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

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

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

De Girona hem rebut els cartells dels Jocs Flo¬
rals de Girona l'is del Centre Moral Gironí.

En els primers, hi ha, a més de dos premis or¬
dinaris, 20 premis més, tots menys 4, en metàlie.
La major part de premis son a temes lliures.

Les composicions deuran enviar-se en la for¬
ma acostumada, per tot el dia 15 del vinent Oc¬
tubre, al domicili del secretari. Plaça de Bell-lloe,
número 1, Lar, 2.^.

Formen el jurat qualificador els senyors don
Joan Ventosa i Caivell, president-, mosen Llorens
Riber, don Mariàn Viñas, don J. M. López Picó,
don Josep Estaiella i don Miquel de Palol, vocals-,
don Josep M. Riera, secretari.

En el cartell dels Joes Florals del Centre Moral
hi consten (molt encertadament) quatre premis
ordinaris, els tres acostumats i un per a una pro¬
sa i 21 extraordinaris dels quals quinze son en
metàlie. La major part de premis son a temes
lliures.

Hi han també sis premis per a temes musicals.
Les composicions, nom dels corresponents se¬

cretaris deuen enviar se al Centro Moral Gerunden¬

se, (Plaça Independencia) per tot el 30 de Setem¬
bre.

Formen el jurat literari els senyors reverent
Jaume Barrera, presidmt; don Joan Givanel i Mas,
vispresident; doiiya Trinitat Aldrich i don Fran¬
cesc Serrats, vocals; i don Joan Gomis Llambias,
secretari.

El jurat musical els senyors don Joan Borràs
de Palau, president; don Joan Bta. Lambert, don
Josep Cumellas i Rlbó i don Josep Baró, vocals, i
reverent don J. M. Padró, sec etari.

aPLEe dE La saRoaiva. aivv xi.-La
propera cel'lebració de la simpática festa, que
tindrà lloc el dia 16 del prop-vinent Septembre
promet assolir un gros èxit que no desmereixerà
dels anteriors.

Si bé els programes detallats no s'han fet en-
car, per faltar c-oncretar quiscun detall, podem
avençar als nostres llegidors que's portarà a cap
com els anys anteriors, donant a més, al vespre,
un festival al Turó-Park, amb la valiosa coope¬
ració del Orfeó Gracienc qn'amb tant d'acert di-
regeix el mestre senyor Balcells.

Ell nótame pianista català en J. Joaquim Nin,
se troba de nou entre nosaltres després de varis
anys d'estar al estranger. Pensa l'excelent músic
donar a coneixer llurs idees sobre l'art, per medi
d'un important diari.

Esperem d'ell interessants revelacions sabent
com es ell, (enemic implacable del 'virtuosisme*
(sinònim del efectisme fals).

Benvingut sia a casa nostre.

BOQUERIA, 32.-BARCEL0NA

Espeeialitat pii eamises a mida

El Humbert, el posseedor de la gracia,
es a Paris amb Mr. Saglio, qui vingué a Barcelo¬
na per a representar els Salóns de París en la úl¬
tima exposició d'Art Francès.

Que l'estatge a la ville-hmière li sia propicia
al gran dibuixant català.

El cèlebre retaule de «Sant Jordi» de Beneí
Martorell, que havia sigut venut a un nortame
ricà ha estat, are, rescatat per un coleccionista
català, quin nom no vol que's faci públic.

Es d'apreciar el geste d'aquest modest colec¬
cionista; si tots fessin com ell, ben prompte cada
pais recobraria llurs obres mestres.

Nostre amic, el delicat i pulcre poeta Albert
Piera, es troba actualment entre nosaltres, de re¬
torn de La Haia.

Donem la més coral benvinguda al nostre fer¬
vent i distingit col·laborador, desitjant-li que la
seva estada a Barcelona sigui ben llarga i pro.
fltosa.
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