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DIA CLAR DE VENT
A Josep Aragay

Doniiui blaii, extensió del eel:
sotmets el inóii al teii espard pe es elava;
i dins el llaii s'eseorra el món, i el eel
és eom la mar sola, proliinda i blava.

lomés del teu domini es deseostiima
al ten damnnt el vent.

h sents el braç
del nadador psat alçant l'eseiima
dels núvols blanes a cada eop de braç?

¡alació, deport del vent. Diria
(liie es la tangible i rellnent sou eos
pan emerfcix dels núvols l'armonía
insòlita i seiiira del seu ees
i es desempereseix amb ralegria
de íer del moviíiient el seu repòs.

j. m. LÓPEZ PICÓ.
Del llibre L'instant, les noses i el càntic serè pròxim a publicar-se.
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CRONICA QUINZENAL

DN MATÍ, ENTRE MONTANTES
A J0071 Anís i Miquel
Molins, excelenis com-

'panys d'escursió.
Aquella poixauça comunicativa del sentiment

de que parlava Rousseau, aquella abstracció im¬
perativa per tot lo que no fos pervingut d'una es-
plendant naturalesa, mai tan fondament sentida
cora aquets passats dies qu'el nostre fervor i lla¬
tinisme ens portà a trescar per les magestuoses
montanyes del Alt Vallés.

No fou pas que l'escursió ens brindés comodi¬
tats compensadores, ni planes ubérrimes d'opu-
lencies conreuades, ni molt menys esquisitats
perfumades del camins bellament asserenats ..

Furgant tansols el desitj més insospitat i la inna¬
ta simpatia per unes altituts entrevistes ja de des
de l'infantesa, junt amb la tan atractiva compa¬
nyia d'en Joan Arús, l'exquisit poeta, i un guia
familiar tot decididor i enèrgic, n'hi hagué prou
per a que'ns encaminessem cap aquells monts
amb l'ànima sedenta de selvàtiques sorpreses i
atent el sentiment a tot infantament primitiu i a
tota tradició ingènuament poemática. Perquè, tal
com deia en Maragall al judicar l'absencia dels
valors moderns en els paratges infranquejables,
ens complavia més al esperit i trovavem força in¬
teressant i substantiu, aquell divagar encisador
damunt de cualque nimietat escadussera de la
ruta 0 sentir el cant interior d'una soptada vibra¬
ció qu'ens trametia una llampeganta rusticitat
ben curiosa que per això ens sentiam infants, i
erem poetes, i portàvem, com els vidents, una vi¬
va resplandor als ulls on hi havia quelcom de tot
el paissatge. Clar que'ns adonavem no obstant,
de la fadiga i la interminable caminada, que per
això ja ens trovavem a les cinc del mati a les afo¬
res de Castellar del Vallés, entre les vertents de
Canyelles i Cadafàu, sosprenent nos misteriosa¬
ment les dugués boques de foc dels forns de cals
del Calcinaire, qu'en una de les fondalades més
verdes i opulentes llençaven les seves rojes fla¬
marades espai amunt, voltades de verdor atapai-
da i de quietut inconmensurable. En aquella ho¬
ra del matí semblaven imperar espectres fantas-
magórics que dancesin el propi equilibri a despit
del repòs de les montanyes.

Sens parar-nos al redós de la Font dels Casots,
ni al ombriu esplaiador de l'altre font de més a-
munt anomenada del Llorer, avansarem decidits,
saludant al pas d'algún muntanyenc qui anava
a flrar-se a vila. I el salut i les veus ressonaven

clares, vibrantes, en la pau dels cims. I aquella
bona gent ens mirava àvidament curiosa i excra-
nyada.

La dressera, la dressera ens atreia. I ens sig¬
naren un caminet pedregós, fent giragonses en-
tre'ls pins i alsinars més vells de la montanya.

Deixar el cami pesat, trescar a la ventura,
embadalir-nos amb tot lo nou i imprevist, men-
tres aquella gran catifa de bruc florit ens feia
pensar amb les planes més belles de la dolça Pro
vença, era la nostra dèria.
I arréu, per tot, estepes avellntades, roldós

magestuosos, arbosos tots florits d'aquelles dol-
çes, vermelles, cireres de pastor tan fresques al
paladar i delitoses.

Entre tant, aquella diversa flaire tant forta i
penetrant, del romaní, l'espigol i les farigoles,
ens saturaven els sentits d'una delicia tota exce-

lent i saborosa.
Des d'el plà de Castellet ja oviravem el runós

i esquerp Castell de Gallifa, i els Cims de Mon-
càu, i el turons de Sant Llorens, i el Morral del
Drac...

El Puig de la Creu qui sab on parava...
La Cadena, la Soleia, el Casalot, més fondala¬

des, més montanyes, i nosaltres caminant, can¬
sats, ala ventura casi... Per les voreres del ca¬
rriol, desviats del caminot de cabres, les mates
vincladisses ens sobtaven amb una caricia de
frescor i sanitut.

L'Anis frissava de joia: la seva clara poesia
sobtil sortia ressonanta i torbadora com una ai¬
gua verge saltant entre xaragalls. I contestava
amunt, en les copes dels pins, o avall en els ver-
dissars, la voladuria inquieta dels aucells qu'es-
bandien el seu crit com un pamflet incorretgible.

El sol comensava a molestar quan feiem la
devallada per la cinglera perillosa de Sant Se¬
bastià, terme de la nostra excursió. Al ovirar les
vintinou cases del poblet,'tan velles, arrupides,
a'illades i primitives, era com veure una tela de
Cezanne, tota florida de boires i amarada,de quie-
tuts.

La iglesia, xiqueta, rònega de dins i clara de
per fora, amb una sola campana al demunt com
un picarol, i el fossar al costat, de reixat de fusta
corcada i un marge tot florit de cascalls i trébols,
donava una visió acavada d'aquella pau francis¬
cana tan inmensa i aguda.

Tocaren set hores; batallados extranyes, cla¬
res i espalados, com uns suspirs verges, de don¬
zella resignada.

Aquella iglesieta no coneix els cismes, aque¬
lles gents no senten cap quimera, aquell poblet
no coneix les fastigoses colonies d'estiuejants.

Beatitut no més, patriarcal repòs, el treball
rutinars dels conreus—oliverars, carbó, un poc
de vinyars—. . treballar, no esperar rès, resig¬
nar-se, mirar al cel, aparellar-se i, al cap de
temps, com un altre obligació imposada, dolsa-
ment morir, oblidadament morir...

Sant Sebastià, vintinou cases caduques; els
teus inmortals, els teus habitants de llegen¬
da, la teva rusticitat'bretona, i aquell fondo sen¬
se paissatge, que's tot arrel i tot antigalla, deu
tenir inevitablement en el fons de tot de la en¬

tranya mare, la seva epopeia que no ha viscut,
la seva historia que no ha passat, i que pel ma¬
teix motiu de no haver-la enlairada a plenitut i
a energia, purga ara el seu pecat en aquest en¬
sopiment odiós d'oblit, de incomunicació i de pe¬
nuria...

Dugués hores més tard, refet el nostre cansan-
ci amb un bon esmorzar qu'en Miquelet, destre i
incansable sempre, preparà a la ubagosa font de
en Tàga, ens despediam d'aquell recó de mon
amb una benigna compassió tota enigmàtica i in¬
compresa.

Prou hi giràvem els ulls, prou miràvem aque¬
lles quatre persones com quatre pergamins plens
de tares i coloraines—que no paraven de contem¬
plar-nos inquirint—i s'ens va ocorrer la imatge
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d'Angélica de Rambouillet, de Ninon de Lenclos,
de Madame de la Sablière i de Madame de Lam¬
bert, que juntes, amb la seva espiritual elegan¬
cia i la seva esplendida opulencia, transportades
an aquell lloc, no sabrien pas els seus somriures
i satisfaccions inspirar les altes idealitats burge¬
ses d'un Balzac o els refinaments de talla d'un
Flaubert, ni tansols espandir les riques elegàn¬
cies amb que feren brillar els més regis salons de
la antiga França.

Ai, Geóri/iques Cristianes de Francis Jammes,
com me venien al pensament, tan eren d'evoca¬
dores aquelles fondalades, i d'inspirades i cabals
les paraules que cantava en Joan Arús...

Mes tard, Castellar del Vallés altre cop; erem

mitj-diada.
L'Arús cansat m'allargà la mà.
Som a casa—em digué—entre la montanya i

mar, la tínica i bella estada possible per a nosal¬
tres...

Tenia raó; volia dir que entre'l primitivisme
insurgent i la modei·iiisació ciutadana, radica el
nostre propi equilibri, la esencia generatriu del
nostre esfors!

j. VIVES i BORRELL.

ELLA...!
Un cop solsament, sols un cop jo l'he vista
i sempre en ma pen.«a reviu sa visió;
si n'era de dolça sa faç sempre trista,
si n'eren de negres sós ulls d'il·lusió.

Guaitant-la, vaig veure la dóna més bella,
vaig veure món somni tornant realitat;
bé prou que't cercava, formosa donzella;

al fí t'he tiobat.

«Al bell punt que defallia
tot perdent-me en la maror,
tón amor me recullía
i al portar-me a la badia
éll fóu l'únic triomfador.

Llíí, sentí per cop primera
tremolà a la vora méu,
una vèu blana i lleugera,
que'in deixava preso'nera
sempre més vora'l cor séu...

Oh l'amor, si jo podia
parlar-te sêns tremolo,
quantes coses te diria,
quantes coses que are nó!»

Encar va finint en mos llavis la troba

que sento l'encis d'un perfum ignorat,
perfum que m'omplena de vida ben nova,
ben dolça per mi, car, l'amor, t'he trobat!

JOEDi RIBES MARTÍ.

EL PLAER DE LA POR
I digué el Neurastènic.
La por es un plaer nou. Provocar-se la por,

ès un art; no'n aab tothom; proporcionar-se una
por quieta, manyaga, que't va prenent poc a poc
i se't fa seu per complert—o tu te la fas teva—no
es cosa al alcana de tots. Rès de por esbojarrada;
de pànic de corredissa, de cridar, d'esquivar a
cops. No; una por suau, a fer-te tremolar de cap
a peus, a nuar-te el coll.

Aquesta por-plaer supera a la morfina, al èter,
al opi...

—...!!

—Si, si, un plaer i gros; peró cal saberla ma-
neijar per a fruir-la; cal saberla atraurer a vo¬
luntat.

...?
—Als comensos es difícil, després, un cop en¬

trenat, es eonsegueix tot seguit. Una habitació
sola, quieta, sobretot quieta, lluny de sorolls—
els sorolls son un destorb—es indispensable. Et
l'econcenti'es, t'aisles de tot, la teva pensa no sab
del món ni de l'existencia. Després, vols ¿m'en¬
tens? vols sentir el pàs de l'invisible, de lo inco-
negut, del no rès impalpable i imperceptible, vols
sentir-lo, i esperes. T'aguantes el respirar. Es fa
el silenci absolut, un silenci més absolut que'l si¬
lenci d'una plana, nua d'arbres i lluny de cosa
habitada, a mitja nit. Silenci es fet: escolta amb
l'oït i sent amb el tacte; no pensis; tem; tem la pre¬
sencia de Vinpresent, de l'invisible, del no-rès...
Un cal-fret t'esborrona lleument, t'extremeixes
involuntàriament, sents passar a frec de còs, per
dintre el còs, i al volt del còs, l'alè de la temensa.
Un moble cruix...
-...?
—...els mobles sempre cruixen en el moment

oportú, això mai falla... un moble cruix; una a-
larma muda fa vibrar el teu còs, peró no't mous;
sents que Vinpresent et cerca de prop... sents que
t'enrotlla... sents com si un espiral de boira es
refregués amb tu, estrenyent-se, estrenyent-se,
i t'oprimís... tems que, de l'un moment al altre,
l'invisible es farà visible... i no sabs que veuràs
ni que no veuràs; els nervis vibren; la pell es con¬
trau i's dilata, la sents mourer per sobre la carn
i ets tot orelles, tot tacte; els teus sentits es quin¬
taesencien, esdevenen d'una sensibilitat exquisi¬
da. La por es teva—tu ets de la por—tremoles; un
cal fret ben fort; un moment, sols un moment la
frueixes intensament, paroxisticament, dessegui-
da un soroll del carrer, una refeta de la voluntat,
esvaeixen la por i... ja ha passat.

—...?
—Que dius? Que, que s'hi troba? Capeixes lo

que es gaudir d'un sentit més, de sentir-hi per
tot el còs; de sentir lo no existent? Capeixes lo
que es agudit-zar els sentits fins a lo inimagina¬
ble? Capeixes com es el plaer excitant de sentir
venir la por, amb pessigolleig frisós i manyac,
fins al espasme que't corprèn? El capeixes tu a-
quest espasme? Oh! no, cap droga, cap beguda en
cerca del plaer neuròtic. El plaer suprem es el
plaer de la por provocada.
ri Neurastènic, callà. Clucà un segón els ulls

i'l veigé extremir-se de cap a peus. Ne fruí tant,
parlant-ne, que l'espasme sobrevingué.

M,mi MURIÁ.
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Oeut de suc
A l'amie Gabriel Morera-

•

—¡¡Vatua amb la Quima!!... ¿Vos sou la dóna
d'en Quel?

—¿I vos l'Antonia del Garlai?
—La mateixa. ¡¡Ai tafollü... ¿Què fa molt que

sou per aquí?...
—Air va fer tres mesos que crío aquest borde-

gassot.
—Doncs jo ja'n fa nou (lue dono de mamar a

n'aquesta criatura.
—¡Ui, filla, que la crieu fresqueta! Sembla una

poma camosina.
—No digueu mal de la vostre, que també la

crieu boneta.

—¡Quina deferencia, noia! Aquesta pateix del
paidó i sempre treu la llet que mama.

—¡Pobre fillet!... A vos si que os trobo un bon
xic més magriscona.

—Ja ho crec, si he perdut la meitat de quan
vaig vindrer de fòra.

—¿I això, que ho fa?,.. ¿Què no vos proba el
criar?...

—Si, peró son els amos que m'escursen el men¬
jar, puix diuen que tinc la llet massa forta.

—¿Que saben ells. els saberuts?
—El metge els hi va dir. ¡Ai, filleta! i quina

vergonya em donà el dia que digué que'm des¬
cordés.

—¿Qui?... ¿El amo?...
—¡No!... el metge.
—Doncs jo no hauria volgut. ¡Si ho sapigués el

vostre home!
—Deu me'n reguart, el pobre es moriria de

vergonya.
—Aquí a ciutat, son molt atrevits.
—¿Que tenia de fer doncs?
— Jo abans, hauria escrit al marit.
—Si no tenia diners pel sello.
—Sent aixis, vàreu fer bé.
—¿I vos, com va esser que vinguéssiu per aquí?
—Com sabeu, la sogra es va trencar el bras, es

mori després el burro i dos garrinets que te
niem...

—¡Uix, Deu meu! ¡Quina mala estrugancia!
—I com també no podíem vendre el vi de l'a¬

nyada, l'home em digué que'm posés a criar.
—¿I heu tingut sort en trobar casa?
—No com jo hauria volgut, peró ara em dona

pena de deixar la criatura.
—¿Que potser son reganyosos?
—No, peró a la casa hi ha set crios més.
—¡Ai, la Mare de Deu del Poser!... ¿I que'n fan

de tanta mainada?... ¿Que potser en feu arrop?
—I el que vé, si no es bessonada.
—¡Jesús!... ¡Això es pitjor que la malura!
—Al meu quarto, en dormen quatre.
—¿Ja vos deixen dormir a la nit?
—No molt que diguem, puix al poc rato que

soc al llit, ja un em crida que vol fer aigües meno¬
res, com diu la senyoreta. A la mitja hora, l'altre
vol boles de goma perquè se li ha secat la gola, i
la més petita, que està carregada de cucs, xarri-
ca que xarrica amb les dents que sembla que ba¬
lli Xajota amb castanyetes.

—Vos juro que no tindria paciencia per a a-
guantar tanta camorra.

—I tot per vuit duros al mes.
—¿Vuit duros tan sols guanyeu?
—I manetes.
—Doncs jo'n guanyo déu, i sempre em fan re-

galets. L'altre dia la senyoreta em comprà dos
camises de cotonet molt remaques. Si vegessiu
el bagul que vareig baixar, ja el tinc tot plé de
roba.

— ¡Si que heu tingut bona sort!
—El dia del Sant del senyor em compraren un

refajo que fa tronar i plourer, i em donaren unes
mitjes que arriven d'alló més amunt.
-¿Si?
—I son reixades, semblen el filat d'un ga¬

lliner.
—¡Si jo trovés una casa com la vostre!
—Si voleu jo vos en buscaré una.
—Em ferien un gros favor.
—Estigueu tranquila, dijous ens trobarem en

aquest lloc.
—No tingueu por, no faltaré. ¡Eedeu¡ si tin¬

gués aquesta sort, el de casa em faria criar sem¬
pre.

ESPURNES
III

Bé té una trista historia aquesta ma veïna. Or¬
fe de tendra mare tot just a l'infantesa, ami un
fare tan Irétol que l'abandonà prompte a Vam,par
d'altre gent,—fugi lluny de sa terra, sa cabana,
—ha pujat bona d'ànima més amb la malvestat
damunt sa cabellera encara nena. Treballà com

esclava, per a guanyar un sou sempre mes mise ¬

rable. Perduda en el brugit d'aquest món vergo¬

nyós de vilipendis, troba un home malvat en son
camí. 1 ara,—just dinou anys!—es ben. caiguda.

ho volgueu sapiguer-la en sos petits detalls
aquesta negra historia. Es la historia de totes i
de sempre: per a que els que han nascut hereus d'
una fortuna de diners, o l'han feta xuclant la
sang del poble, puguin eternament fruir l'odiós
recort del dret de cuixa...

J. SALVAT PAPASEIT.
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El fàstic dels joves menestrals
vins 1 vividors

Tres joves s'endinzen en el salonet d'una so¬
cietat político-recreativa; prenen seient a l'entorn
d'una taula de marbre; llensen el capell, suspi¬
ren, s'aixuguen el suor, estiren les cames o es re¬
pengen en una cadira veïna, o estintolen el front
en la palma d'una mà o fan les tres darreres co¬
ses a la vegada; o l'un d'ells una i l'altre una al¬
tre; en fí, la qüestió es que'l llegidor s'els arrivi
a imaginar en actitut lamentable, indicadora de
una depresió moral i física, com tres diputats que
acaben de perdre les eleccions i han fet 30 kilo¬
metres a peu sense menjar ni beure, perseguits
per xusma i abordats pels goços.

Els tres son el'legants, els tres fan cara de sa¬
lut, els tres demostren ¡lassar se-la bé i gaudir de
tot el que poden gaudir els joves en una ciutat
com Barcelona, que si no es de les més divertides
tampoc es de les més .. vaja, Deu n'hi do!

El rellotge de la societat político-recreativa
marca les set i déu; les dinou i déu com si digués¬
sim en el llenguatge oficial.

Els tres joves acaben de deixar el despatx on
no han fet gran cosa i on han pogut fumar, gar¬
lar, mirar les noies que passaven pel carrer i gra¬
tar-se les cames lot guanyant un sou que no es
pas mesquí i una participació (que tampoc es
mesquina) en el negoci.

El conserge molt amable els parla dels acon-
teixemeuts del dia, de la calor inusitada d'aquest
setembre, i ells, amb prou feines responen. Miren
amb fixesa el marbre de la taula; hi tracen xifres,
simbols, dates i figures geomètriques amb el dit
polser que no logra altre cosa que grafiar un lleu
rastre de brillantor, apartant la mica de pols i en-
figasament que tots els marbres de cafè sustenten
per a donar gust als parroquians en situacions
similars.

Que tenen els tres joves? Els acosa el vesament
de sang de la guerra actual? Els tortura la situa¬
ció anómala d'Espanya? El fracàs revolucionari,
la menassa económica? Pensen en la miseria del
avenir si per cas no'ns arriba cotó, i s'apaga el
gas, i s'apuja el pa? Se'ls ha mort algún parent o
han renyit amb la promesa? Estàn baix la suges-
tió afrosa d'un diagnòstic clinic? Han perdut di¬
ners en algún negoci intentat, en una fallida, en
una crema, o en algún naufragi? No us capfiqueu.
Senzillament, s'aburreixen. S'aburreixen tan, que
aduc el sol fet de proposar-los una distracció qual-
sevulla els exaspera.

El brau conserge canta, enumerant-los, unarè-
cula de jocs. No en fan cas. Solicit, encara, n'in¬
sinua de nous; escacs, dames, «burro», chapó, oca,
quina, tuti, tresillo, passo, i per fi, apela al únic
que mai ningú s'es atrevit a refusar, al suprem
recurs de la seva conciencia de conserge psicòleg,
al que sempre ha triomfat en tots els estats de
fàstic momentani, de totes les depresions orgàni
ques i espirituals: el set-i-mig!

Aquesta vegada, però, això ha fallat. Apenes
ha obtingut una mirada de furor i despreci í un
somriure tràgic d'alta conmiseració.

Per primer cop en la seva vida de servidor
amable l'home sent la vergonya del fracàs! Alla-
vors comensa a plànyer als joves amb veu alta.

paternalment. Filosofa i la seva filosofia han la
gracia de ser atesa. Els parla del amor aventurer,
de les petites disbauxes dels músic-halls, del xam¬
pany Codorniu i les cupletistes asequibles, des¬
prés dels teatres, dels deports, del tobogán i les
montanyes ruses, del platonisme dols i els segui¬
ments de sorpresa, del goig desinteressat dels ulls
i altres goigs que mai fallen per a refrescar l'en¬
teniment i donar aire a la existencia. L'home es

expert; s'expresa amb lògica, amor i veemencia,
i els joves li responen tots a la una segons com, i
un per tots quan convé.

No hi ha un sol recó on espurnegi el diverti¬
ment a Barcelona que ells no coneguin, nna sola
dóna vendible que ells no hagin comprat, un bell
cos i una bella fesomia incotitzable que no hagi
rebut son homenatge; de l'escursionisme auster
al llibre pornogràfic, del deport als refinaments
viciosos d'ínfima categoria, no hi ha rès que no
hagi sigut gustat, aborrert i tornar a gustar des¬
prés d'un prudent descans i d'una higiénica con¬
traposició d'efectes.
I bé, trist conserge, que amb els dos dies de

Setmana Santa en tens prou per a gaudir del
món, et creus que el fàstic i l'aburriment jovenil
poden trobar remei quan s'imposen per excés de
llibertat i de materials. 1 que farem demà i que
farem demà passat i els llares dies que ens que¬
den de viure! I els joves sumen, sumen anys, els
anys veniders de vida fisiològica mitjana que els
pertoca i s'aterroritzen. Quaranta anys encara
de comprar sillons en les taquilles dels teatres
barcelonins, de sarçuela còmica castellana; qua¬
ranta anys de bar, de toros i fut-bol, de correr
pels carrers darrera les virtuts en diades de seny
i de pagar cambres en diades d'exasperació geni¬
tal; quaranta anys de perdre amb les cartes i de
guanyar amb la màquina d'escriure; quaranta
anys de ramblejar, d'horxata de Canaletas, de
nuar-se corbates de moda, de cordar-se lligaca¬
mes ijemelos, de dir xistus a les modistes i convi¬
dar cambreres, ballarines, de pujar tranvies a
tota velocitat i confegir lletreros i gorirse els mals
segrets... Bah! i val la pena d'haver nascut? I con-
fesen que no!

PRUDENCi BERTRANA.

ligdiada estival
Els raigs del sol, ardents i enjogaçats,
s'esmunyen entre'l bosc, com dards aurifies
i ho da:;ren tot dels seus esclats magnífics,
dels pins gentils als roures reposais...

El cel es clar, d'un blau enlluernant,
i a cops, formant gracioses cabalgados
solquen l'espai pomposes nuvolades
camí del mar, al lluny tot rutilant.

Es migdia, es estiu i tot reposa...
'

El meu pit, fadigat, quasi ni gosa
a respirar l'oreig, cremant com foc...

El cel blau, el sol d'or, els pins i alzines,
m'omplen el cor de músiques divines...
I els ulls s'em clouen, laços, poc a poc.

SALVADOS SOCÍAS i PORNELL.
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PLASTICA
LES PRÒXIMES EXPOSICIONS

Ja tornem a tenir a sobre l'època de les expo¬
sicions, en que els crítics—joves o vells, bous i
dolents—poden enlairar i tirar-se a sobre dels que
bonament exposen llurs obres, convençuts els uns
de que el seu treball no té comparació amb cap
altre, i humilment els altres por a que puguin-
els homes competents en coses d'art—explicar el
seu criteri respecte a tal o qual obra.

També es època aquesta de trovarnos amb a-
quells crítics (?) a sou, que van a recerca del que
mellor 11 pagui la crítica o lloança; i tirant per
terra a aquell que—encar que la seva obra siga
d'un avenç extraor¬
dinari—no ha satis¬
fet els drets (?) de
oqmbo; i si no poden
nventarlo per esser
l'autor d'aquesta o-
bra acreditat com a

bó, sols en fan un pe¬
tit comentari.

En quant als ar¬
tistes expositors, enfe
trobarem amb a-

quells intelectuals
que busquen en o-
bres clàssiques, no
pas lo que l'autor
portà de nou amb
ella, ni mirar si allò
era fruit de les idees
i sentiments de l'èpo¬
ca i el país en que

visqué—ni sols quin
era el seu pensar i
el seu sentir en obres
d'art—sinó copiar-ne
les exterioritats que
a n'ells els ha produit
una sensació pura¬
ment externa, I- en
fan una copia lo me¬
llor semblant possi¬
ble, per a poder va¬
nagloriar-se de que
casi ho fan tant bé
com Goya o Velas¬
quez; o com Cezan¬
ne o Eenoir si Son

dels que volen esser
revolucionaris,— no
veïent que, en llocd'esser lo susdit, son lo menys
revolucionaris o evolucionistes que podem trobar.

També la indignació del públic conservador i
enemic de les evolucions en tots sentits, serà te¬
ma de l'any quan aquest públic se trovi enfront
d'una exposició d'algún dels autors que ells titllen
de bojos, degut a que l'art aquell elis no l'ente¬
nen, ni per medi d'aquell refrà castellà que diu:
«La letra con sangre entra.»

Més si aquest públic sigués quelcom més dis¬
cret, procuraria estudiar el com i perquè aquell
autor ha fet allò; en lloc de gastar el temps indig¬
nant-se i protestant, car totes les coses del món
han de fer la seva ruta, i no hi ha cap ser que pu¬
gui aturar-les.

ESTUDIANTS DE VIC

Aquest any, si ens hem de fer ressò dels vents
que corren, seràn moltes les exposicions que es
portarán a cap, entre elles la d'en Torres-García,
que crec cridarà l'atenció de la intel·ligència ar¬
tística.

PERK MARCH.

L'OBRA D'EN LUCAS CRANACH

No es en Cranach cap artista que hagi reunit
escola, encar qu'ell ne formi una que ningú ha
continuat; veritat es per çò, que no ha infinit per
a rès en l'educació de Greco, Goya ni Velazquez
i menys d'en Cezanne, però es un artista injusta¬
ment oblidat.

Nasqué aquest ar¬
tista alemany a 1'
any 1472 i morí a 1'
any 1553-, fundador
de l'escola saxona;
genial amb toies les
seves coses; oblidat
per casi tothom ja
que els pocs que'l
coneixen no'l com¬

prenen del modo de
que s'el té de com-
pendre.
En Lucas Cranach,

visqué en aquells
bons temps d'aquella
Alemanya, en que
en Luter començava
a extendrer la Re¬
forma i en Zwinglio,
Gckolanipead.BuceSf
Kapito i Bullinger
s'esforçaven i sapi-
gneren propagar les
idees més lliberals
del reformador Me-
lanchton.
Fou amic d'en Lu¬

ter i d'en Melanchton
i amic íntim del prín¬
cep de Saxonla, del
que es diu que el pro¬
tegí, si bé això no
mereix gaire ciéiit
puix es molt obscur.
La situació de la

pintura d'en Cranach
amb la pintura ale¬
manya, 0 sia amb
en Durer i l'Holbein,
es que no'n te rès d'a¬
quests dos. En l'obra
d'enérgica grandesa
i d'expressió bàrbre
i premeditada, però
completament ger¬
mànica d'en Durer,

si observa un despreci per l'elegancia. A n'en Cra¬
nach el^ captivà sempre la elegancia i la gracia.

Els únics que potser l'influenciaren, foren als
italians, amb preferencia Perugino; d'aquest en
té molt, puix té coses que s'assemblen molt amb
aquest me«tre.

Cranach es l'únic artista alemany que ha po¬
gut compendre l'idealisme; els seus desnús de dò
na, no tenen casi rès dels italians amb les pro¬
porcions; ademés se pot veure en les seves Venus
i Evas la rebelació d'una ànima.refinadíssima.

En la majoria de les obres de Cranach si troba
una tendencia vers lo literaturesc; hi ha vegades
que'l patessisme, treu valor a l'obra pictòrica més
sobre-surt a vegades quan sintetisa, prou bon
exemple d'això es el «Retrat d'un vell» que's con¬
serva al museu de Bruselas.

A. S. ORIOL.

Linoleum per P. FLOR
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COL·LOQUI INSIGNIFICANT
No crec que cap dels reporters dels que fan en¬

questes sobre Teatre Català, estengui l'acció de
llurs activitats sotjant la massa amorfa del es¬
pectador! I, no obstant, rau en l'espectador el
punt obscur del problema i la actitut llur dirà si
son certs o fantasiosos els optimismes dels que
han parlat de sengles empreses en organització.

El pobre diable que traça aquestes ratlles es
una volva incolora de la massa amorfa. Qui sab
si amb una petita flama d'il lusió que aviva l'o¬
reig d'una ardenta fò patriòtica. Qui sab si—ob-
timista també—confiat en l'èxit i disposat al sa¬
crifici per la consecució del triomf; però, afí'de
comptes, espectador...

Espectador i diletant ensemps, diletant apas¬
sionat i espectador frcturós de gaudi...

Però...
Quina turbulencia de sentiments contradicto¬

ris s'agiteh dintre meu, i com sapiguer lliurar-se
de la temptació d'escriure els col·loquis de cada
día!...

Pregunta el meu diletant, al espectador que
viu en mi:

—Son possibles dues empreses de Teatre Ca¬
talà'?
I l'espectador respon:
—Vesaquí la preocupació que ensombreix els

obtiinismes dels que asseguren que si que es pos¬
sible el miracle.
I aixís segueix la conversa.
—Ha d'esser possible. Si a Castella funcionen

els teatres en castellà, en francés a França, a
Berlin en alemany i arreu del món en la parla
del terrer, corn no ha d'esser possible el meteix a
casa nostra? Aixís s'argumenta, amb Ilógica con¬
tundent, irrefutable.

—Aixís hauria d'esser! Si el que s'hauria de
preguntar, justament, es la possibilitat d'existir
un teatre castellà! No hi ha anormalitat en que
funcionin dos teatres en català. Ni certament n'hi
hauria en que hi funcionessin tots els de casa...

—Aleshores l'èxit es segur!
—Oh, no! Es insegur, per quan la interrogació

plana amb fatídica engunia sobre'ls progectes de
ambdues empreses. Es insegur perquè si s'han
pogut passar més de cinc anys sense Teatre Ca¬
talà, poden , passar-se'n altres tants sens que'l vi¬
lipendi avergonyeixi al poble, i no es pas l'abun-
dancia d'empreses lo que desentumirá els mem¬
bres laços de la plebs indiferent.

—...?
—Son compatibles mantes emi)reses de Teatre

Català, a Barcelona; però ho son en tant no cer¬

quin l'èxit en l'efimer reviscolament del caliu pa¬
triòtic. Arborar la flama es cosa fàcil, però impos¬
sible plasmar-la. El foc s'ageganta, lleiigoteja
amb furies dantesques, fendeix el cel i en rendir-
se, s'apaga. I una volta apagat, no més romanen
les cendres, la runa fumejant, la obra esfondrada.

—Cal duptar de que en l'ànima del poble viu
un germen de patriotisme? I de la eficacia de re¬
viscolar lo en profit de la obra de cultura del nos¬
tre Teatre?

—Malament si ha de germinar la llevor al te¬
bi escalf de la prèdica!... Al poble se l'ha d'inte¬
ressar, d'emocionar, de commoure!... lla de par¬
lar se-li a l'entranya. Distreure'l i apassionar-lo.
Ha d'acudir al temple de Talia no amb discipli¬
na de soldat; si en cerca d'honest ex¡ila!, de tor¬
badores inquietuts. Ha d'anar-hi per convicció,
no per vocació. No pas en compliment d'un <le.ure
com se va a les urnes electorals, si no amb i ex-

pontani dalit d'un confortador oreig esperitual...
—I això es de fàcil alcanç?
—Oh! 'V^et-aquí la faç inconmovible de la es¬

finx! L'indesxifrable enigma. L'espectador no [ ot
fer-lo el miracle! Ha d'esser el seny de cada un
dels que regeixin sengles empreses. 1 no pas en
xorques competencies de la rancior, si no amb
la eficacia de la obra, ferma, ben orientada, hu¬
mana, viva. El poble acud fàcilment quan .«e sab
fascinar-lo, però si se li truca al cor amb dringar
de picarols i bellugadiça de colors estriats de
prismes falsos, esmenta l'engany, es retreu, i una
volta malfiat i escèptic es tant difícil eixiribir-lo
de nou, enc que sia amb colpejar de malLs forja¬
dors d'altes idees...

Ei col loqui segueix, aixís, indefinidament.
Cadascun dels homes assabentats cii afers d.e

entre bastidors hi dirà la seva. Es crearà un am¬

bient d'obtimisme—dringar de picarols!... Ilumi¬
naría mirifica de prismes bellugadiços!—Ens in-
fondrem els uns als altres la convicció de la ims-

sible convivencia d'amdues empreses amb ufarior
de prosperitat, i si l'encert no regeix els actes—
àdhuc els més insignificants!—l'engany vindrà,
desconçolador, terrible, amb irremeiables conse¬
qüències, ajornant fins a qui sab quan la cobeja¬
da renaixença.

Cal, doncs, que la fè que haleni en les accions
decissives, no sia una falça exhibiciU) de forces
dissimuladores deia temença en el fracàs, si no
fermança del triomf i del propi valer.

I amb fè i seny, totes les coses son possibles.
BUCK.

Les estrenes i ia critica

A
El magnífic poema del català Frederic Mis¬

tral, escenificat per Ambrosi Carrión, fou l'obra

inaugural de la temporada del Novetats, i que'l
públic rebé amb enlussiastics aplaudiments.

Nosaltres volem prescindir de donar a Fttt ri.
una critica més. Quan, quinzenalment, veu la
llum la nostra revista, es hora ja en que han si¬
gut llençades al públic les ressenyes i opinions.

Aleshores la nostra critica particular, podria
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semblar inspirada en el patró de les que foren
publicades.

I, altrement, creiem que un judici més, no té,
tampoc, cap importancia.

Quan tots els crítics han parlat ja sobre una
obra, i no han lograt posar-se d'acord ni sots l'as¬
pecte mes general, es inútil que una crítica nova
surti a juntar-se entre les tantes.

Car el públic, al veure les contradiccions i di¬
versitats de criteri, acaba per no donar autoritat
mes que al propi juí.

Heus-aqui que l'escenificació de Mireia, des¬
prés d'uns panegírics en llaor de Mistral, ha do¬
nat lloc a un desgavell de contradiccions i opi¬
nions oposades.

Una bona part de la crítica, però, ha coincidit
en titllar la versificació de l'obra dramàtica, de
pobra, passada, poc afortunada, etc., etc. 1 de
totes les formes de la versificació ha sigut la mè¬
trica la mes atacada.
I això no priva que els mateixos crítics que

s'han sobtat de la forma dels verses, haigin ala¬
bat en l'escenificador la seva respectuosa fideli¬
tat observada en l'adaptació. Precisament quan
es en la mètrica i ritme dels versos on mes abso¬
lutament s'ha respectat a l'obra de Mistral.

Això, en derrer cas, demostraria un desconei¬
xement del poema.

Solament ens cal, doncs, a nosaltres compa¬
rar les crítiques amb l'obra; i, comparant tant
sols les crítiques entre sí, veurem l'importancia
que's pot donar a les afirmacions tant gratuites
dels crítics de teatre.

Ço es lo que'ns proposem amb les de aquesta
temporada, en lloc d'afegir una ciítica més a l'en¬
torn de l'estrena.

Vejèm are lo que de Mireia diuen;
EL LIBERAL.
«La versificación es pobre, rígida, ripiosa y poco sonora...

Mireya es un poema de emoción... Y a! salir de las manos del
señor Carrión, queda impenetrable, duro, falto de armonía y en
una misma tonalidad seca y pretenciosa. El final de la obra es
dt nde el aílaptador acertó más.»

LA PUBLICIDAD.
«El cuadro último, la muerte de la moza, se prolongada

masiado. Para escena final, supuesta ya per los espectadores,
es muy larga... El acto último es el menos afortunado.»

EL NOTICIERO.
«En cambio—y ese es el mérito de la labor realizada por

Carrión—nada ha perdido Mireia en intensidad pasional... El
excelente dramaturgo y gran conocedor del teatro, ccndevoto
respeto al poeta, ha logrado dar a la obra dramàtica una inten-
sa vida, un vigor extraordinario, una gran emoción.»

EL DILUVIO.
«...en empresa tan árdua todos triunfaron hasta donde po¬

dían triunfar, que no es poco; Carrión oyó justísimos aplausos
por su labor ímproba.»

EL DIA GRÁFICO.
«...en los resultados del trabajo de Carrión, se advierte esa

gran inexperiencia...
...¿y a dónde ha ido todo, en la mezcla comprimida que

el señor Carrión nos ha presentado?»

LA VEU.

«...I, malgrat tot, la Mireia, convertida en obra teatral,
segueix sent un poema... En Carrión, doncs, ha fet una adap¬
tació tant respectuosa com era possible.»

LA PUBLICIDAD.
«El señor David (?) se distinguió en el papel de Vicens.

Lástima que a veces no se diera a entender, por entregarse
demasiado a la gesticulación.»

EL NOTICIERO.
«La interpretación esmeradísima... El señor Daví pone gran

pasión en la frase; ha de procurar sólo huir de los defectos de¬
clamatorios; es decir, no confundir la recitación con la decla¬
mación.»

EL DIA GRÁFICO.
«Tampoco podemos elogiar la labor de los intérpretes... a

excepción de la señorita Vila y Borràs, que tuvieron momentos
felices; los demás dieron a toda la obra un tono gris, monóto¬
no e incoloro...»

LA TRIBUNA.
«La interpretación aceptable, no sobresaliendo tanto Bo¬

rràs...»

EL LIBERAL.
«Fué conjuntada con muchísimo cuidado por la compañía

de Novedades; los señores Borràs, Nolla y Barbosa, y la se¬
ñorita Vila, merecieron especialmente la atención del público.»

LA VEU DE CATALUNYA.
«...la senyoreta Vila, sobre la qual no hem de fer sinó re¬

produir els elogis d'ahir... En Daví, aprofitat deixeble de l'Es-
cola Catalana d'Art Dramàtic, es íà honor a sí mateix i a la
institució de l.a qual hà sortit. El paper de Vicens troba en ell
un intèrpret ideal.,. En Bonàs, qui ha tret un gran panií d'un
paper secundari... I diguem-ho també de la Faura, la Antonia
Baró, tn Barboi-a, en D.iroqui, i tot el conj,unt.»

Els autors, llurs obres i la temporada catalana

UNA SENTADA AMB EN CARRIÓN
Som nosaltres els menys indicats per a inter-

v'íuar a En Carrión, car tot sovint el veièm, i de-
partím amb ell; a més, la seva firma avalora
constantment nostres pàgines.

Pro complint nostre deure de donar a coneix-er
çó que pensa la figura que més relleu prenga en
el moment teatral, hem anat a veure al amic,
prescindint de nostre amistat Avui, era el perio¬
dista qui anava a causar amb l'autor.

Aixís l'hi hem dit i ell ens ha fet passar al saló,
on hem saludat a sa gentil i araabilíssima esposa.

I, sense més ceremonials, hem passat a l'inte¬
rrogatori:

— ¿Quant va esser escrita la escenificació de
Mireia?

—A últims del any 1913, allavors que s'enca¬
rregà de la companyia de ['Aiidilorium l'Adrià
Gual. En aquella temporada s'anuncià i inclòs
s'ensajà; no arribant a representarse per dificul¬
tats d'ordre econòmic suggerides entre empressa-
ri i autor.

—¿Qui feia aleshores el paper.de Mireia?
—La mateixa actriu que l'ha representada

are: la Maria Vila.
— ¿Com va esser que pensàreu escenificar Mi¬

reia?

—Vareig volguer portar al teatre el cas pasio¬
nal de Mireia; destriant-ne la part descriptiva,
impossible d'escenificar, i procurant donar-hi el
major ambent possible.
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—¿I la forma que ho heu escrit...?
—Es igual ala provençal. Aixís també la mè¬

trica—tal volta més lírica que dramàtica—es la
meteixa del poema, respectant en absolut la for¬
ma mistraliana.

— S'ha dit que usàveu paraules rebuscades...
—He empleiat el lèxic que més corresponia al...

—al meu entendre,—que usà el poeta provençal.
— I al posaria l'empresa de Novitats com a

obra inaugural, no ha fet...
—Per a honorar a Mistral, el gran català, ene

que algú diga le contrari.
—¿Estèu satisfet de la crítica en general de

Mireia'^
—En general, sí; per haver-me demostrt certs

crítics - dos o tres, sortosament—que no coneixien
el poema de Mistral.

—¿I del judici que ha merescut el vostre tre¬
ball, n'estèu satisfet?

—Quant se dona una cosa al públic, tothom té
dret a dir çò que li sembla; empro també exis¬
teix el mateix dret en nosaltres, d'admètrer o nó,
lo que ells diguin.

—I en aquest cas... ¿ho héu admès?
— No puc contestar-vos aquesta pregunta, car

me sembla capciosa; sols puc dir-vos que tinc la
conciencia força tranquila, car el plan d'escenifi¬
cació fóu abans enviat a en Mistral per sa confor¬
mitat.

—¿Pero vós, quina opinió teniu dels crítics?
—Amb això convine en lo que vos digué l'Igle-

cias.
—.;Que és lo que més vos ha plagut de Mireiaf
—La actitut del públic. El treball i la direcció

meravellosa d'En Borràs; la interpretació espe¬
cial de la Vila i En Daví; el conjunt de la com¬
panyia, i la explendidesa de la Empresa que
tant respecte ha tingut amb l'obra d'en Mistral.

—¿I el decorat?
—En Vilumara i l'Alarma han posat l'ànima en

les obres llurs. Son aquestes unes de les mellors
decoracions dels dos mestres escenògrafs.

—Aixís, doncs, de l'únic que estéu descontent,
és de la crítica?

(En Carrión sembla molestat per aquesta pre¬
gunta, prô dissimulant-ho, respón;)

—Bah!... no sé perquè!
—¿L'altre obra que teniu aquí a Novitats, on

se desarrolla?
—Es una tragedia rural en 3 actes, que passa

en terres del Priorat.
—¿Es obra de gran espectacle?
—Es una obra d'ambent i de passions.
—¿La representarán aviat?
—No podem encar precisar la data, pro l'obra

està ja repartida.
—¿Qui fa de Cap de flames?
—En Borràs; ademés hi prenen part totes les

primeres figures de la companyia.
—¿I de l'obra que teniu en cartell al Romea?
—La tinc llesta ja. Es un poema tràgic, en un

pròlec i cuatre actes, que té lloc en l'època de les
primeres civilitzacions helèniques, amb tot, l'obra
en sí, no necessita època determinada; més aviat
es una estilització d'època.

—¿Qui farà els protagonistes?
—La Mercè Nicolau i l'Enric Giménez, penso

que faràn els principals papers.
—¿Que penséu sobre les dues temporades de

teatz-e català?
—No crec en competencies, que son sempre

contraproduents. Crec que tant autoi-s, com ac¬
tors i públic, deuen apoïar fermament tot lo que
siga Teatre Català.

—¿Quines obres teniu en preparació?
—La dança del rei Ulric, en tres actes; La Prin

cesa Romani, farsa poètica en dos actes, basada en
una rondalla popular, i una tragedia rural quina
acció té lloc en l'Ebre català, i que encar no té
titol.

—¿I en castellà què teniu?
—La Guerrero té, per estrenarme, l'obra en

tres actes Misteri de Nostra Dona de les Roses escri¬
ta en català, i traduïda per a que ella ho repre¬
sentí.

Nostre amic ens mira persistent, pensant qui¬
na nova pregunta l'hi farem, car ja al parlar-li
del castellà, s'ha extranyat. I nosaltres, per a no
cansar-lo més, li remerciem sa benevolença, i'ns-
despedim del autor de Epitalami.

ASSENS BARBA.

Parlant de Teatre Català amb

En Joan Santacana
Fou sortint ne la nostra penya del Lion d'Or

que al embocar les rambles, vàrem topar-nos
amb l'amic Santacana.

—Amics-ens digué En Santacana.—Quan me
alegro d'haver-nos trovat.
I es clar la conversa recaigué sobre el teatre.
—Veiam, Santacana; tots hi hem dit la nostra.

Podem saber la vostra opinió, ara?
—I que voleu que us digui jo?—ha fet En San-

tacara.—Que voleu que us digui un actor tant
modest com jo, que amb dues companyies de
teatre català que actuarán a Barcelona no ha
tingut capiguda en cap?

—Verament, ens ha estranyat que no vos hai-
gin guardat un lloc en cap de les dues.

— Jo prou he fet tot lo que podia honradament
per a entrar al Teatre Romea. Vaig escriure dues
cartes a l'Ignasi Iglesias i no vaig tenir contesta,

i això que al autor de Els Vells el conto com a un
bon amic. Amb tot i el seu silenci vareig enviar-
li, encare, una tercera carta demanant-li, com

en les altres, per a ingresar a la companyia amb
la categoría que ell me designés, per molt modes¬
ta que fos. Jo sols volia figurar en les llistes de
la companyia perquè, amics, jo tinc moltes ga¬
nes d'estudiar i d'apendre.

—I aquesta tampoc us la va contestar?
—Sí; va escriure dient-me que per creure que

seria depressiva per a mi altre categoria que no
sigués la de galàn, rès m'havia dit. I creguim
que això em contraria moltíssim; jo creia esser
contractat perquè aixís s'ens va dir als que tre¬
ballarem l'hivern passat a Reus (on nasqué la
idea de la temporada catalana a Barcelona). I
a més em perjudica notablement la meva ca¬
rrera .

—Aixís, dones, seguireu fent català per fora.
— Pro potser, devant del desengany obtingut,

no tindré escrúpol en fer castellà, semp;e que les
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empreses m'ho demanin, cosa que abans mai hau¬
ria fet.

! en Santaeana gairebé s'ha tornat vermell.
— No he sigut pas jo sol l'eliminat. Se ha pres¬

cindit a'altres com íün Guitart, Delhom, Santau-
laria, Aymerich i fins den Goula... Aquest darrer,
com a itnic supervivent d'aquella companyia que
tant enlaire posà el nom de Catalunya, crec que
mereixia més consideracions.

Després de llarga estona de seguir parlant và¬
rem demanar an En Santaeana la seva opinió
sobre les dues companyies de teatre català i el
seu èxit possible. Haguérem de pregar-lo per a
que voltrués exposar-nos el seu criteri.

— Crec que havent-hi elements per a formar
una companyia excelient, es, artisticament, una
equivocació l'haver-ne format dues. Gairebé us
diré que amb el per.sonal que ha quedat per a
contractar, n'hi hauria per formar dos elencs mi¬
llors que els que actuarán. A Romea fins hi han
aficionats.

— î

—Sí, amics; aficionats que treballaven a Reus.
De Novetats no vui parlar-ne; però tinc més con-
fiam;a amb l'empresa de Romea. Crec amb el pa¬
triotisme de riglesias i no crec amb el den Bo^
rràs. Ei\ Borràs ha format la companyia per a fer
un comei'ç amb el Teatre Català, potser com a
refugi del despit que li causà la fredor del piíblic
de Madrid envers ell. L'Iglesias, en canvi, es un
entussiasta.

En quan a l'èxit i caient de les temporades,
les crec supeditades a una lluita de banquers.

—1 vos continuareu com sempre?
—Que voleu que fassi? Seguiré portant per tot

Catalunya el nostre teatre, afegint al meu reper¬
tori les obres que es vaigin estrenant. Veieu? A
mi m'ha perjudicat també, que mai cap autor
consagrat haigi volgut corfiar-ine una exclusiva.
Per xô he recorregut als inèdits.

—Vos referiu an En Florenci Cornet?
—Sí; aquest m'ha escrit dues obres que han

sigut dos èxits.
—I en Diví i Panyella?
—No m'en feu dir rès. Una qüestió personal

ha estroncat les nostres relacions i com que no
puc dir-ne bé prefereixo no parlar-ne.

—I com us ha anat la temporada d'istiu.
—No m'en puc queixar. Artisticament un èxit

per representació, sobretot a Puigcerdà.
—I pecuniariament?
— Els que anem aixis no podem fer rès. Però,

amb tot, mil pessetes, les hi avençades.
Ens hem trobat, al arrivar aquí, en la Plaça

Catalunya i allí ens hem separat, del discret ac¬
tor i gran patriota, no sens abans haber-lo ani¬
mat a proseguir la seva obra amb la fè i ardor
tant seus i tant propicis als trimestres dels nos¬
tres autors.

MANEL·IC.

GANT GSPERITÜAL
Las faeultades imaginativas, son las alas

con que nos remontamos a la esfera de los
inefables goces:

Dr. Orison Eswet Mardei;.

Al amic Francesc García López.

tíenyor (pie haveu creat
tol lo fpie es gran i es bell
i un cel nos heu donat
de la viriui castell;
que si el mon els mars té, d'aigi'ies blaves, serenes
i auceils i herbes i filers de tols colors i menes
tot es degut a vos, senyor de cel i terres
inmens. etern sens fi...
Avui vos plau, senyor, dels meus ulls les desferres
privant-me d'ovirar lo que heu creat per mi.
Però ;que'ui fa senyor
no tenir ulls, si us miro
dintre de mi, aont gii'o
els ulls plens de claror?
Que'm fa no veure'l mar i el cel amb ses grandeses
i la teri-a amb ses flors?
¡Si em resten altres ulls i veig iguals belleses
més grans i molt millors!
Prenen, senyor, si us plau. eix cos materia impura;
preneu eixos sentits que m'omplen d'amargura;
deixeume sols, senyor, si us plau, l'ànima pura.
No us vull mirà amb més ulls ni amb altre cor par¬

alar-vos.
Rè ansio ;oh inmens senyor! com no sia adorar-vos.
Ja ho se que l'heu creat el cos per algún fi.
Això ja ho se senyor...
prr. jo no el vull per mi.
^■nli viure sols d'amor

i amb gran amor mori,
i esperà el niu d'amor d'aquella rosa blanca
que dintre sos capolls la gran puresa tanca.
I allí, senyor, no hi cab la materia pesanta!
sols l'esperit, núvols amunt, s'aguanta!
Preneume si es que us plau
quant me varen donar:
feume lo vo.srre esclau;
pro no em privéu, senyor, quejo us puga mirar.

JOSEP M. SANJAUME.

Yora la «Pont del Desmai;^
Tos somnis que's destrian en lluminosos brins,
com mai avui omplenan de joia mon esprit.
Potser perque'ls sent dolços com riures infantins?...
Es clar qu'aquoix estatge de pietats s'ha ungit.

Aquí la ment s'enjoia d'un cel tot rutilant
i alhora l'esperança recobrà nou dalit.
Per meditar la Patria qui vol esser ben gran,
aquí lluny del bullici, quin lloc més escullit.

Que'm plau descapdellar-hi Iss glories del passat!
Si aixis la fé s'anima també ho fa'l patriotisme,
s'aprén la gran ciencia de benaimà'l proisme.

Aixis l'esprit qui gosa i'l cor clarifica,
al ritme de ton càntic, oh Font d'inspiració,
en éxtasi texeixen un salm d'adoració.

PF.EE VERD.AGUER Pbre.
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A UNA VERGE
¡Oh dóna rublerta d'angélic perfum!
¡oh dóna que brilles com cuca de llum
en mig les tenebres d'eix mon de pecat!
¡oh ritme sagrat
per ma cantarella!
¡Oh gràcil poncella
que tota et marceixes sens volguer florir:
escolta pietosa, que avui et vol dir
son cant de dolçor
aqueix trobador.
I tú, la paraula, que ets tota conçol
quan brolles radianta com un clar estol
d'estrelles daurades,
desplega serena tes formes alades
perquè el cant devingui de rima ideal
i sia el reu ritme d'un tó perennal.
¡Oh dóna rublerta d'angélic perfúm!
Ta blanca visió entre cellslies s'esfúm
restant imprecisa dins mon pensament,
car virtuosament
als homes amagues la teva bellesa
que sota d'un vel casi resta incomjjresa;
mes ja s'endevina, esguardant ton perfil,
que també ets hermosa com visió d'Abril.
Tes mans esllanguides escampen Todor
dels lliris florits al jardí del Amor...
Al néixer el jorn,
has vist l'armonía que regna al entorn
de totes les coses?
Fins al bés del sol s'han tornat lluminoses;
aixís al besar-les lleument els infants
han esdevingut lluminoses tes mans.

Ton gest es la pira d'aon brolla l'immens
suavíssim incóns
de ta gran puresa;
ton gest es un somni tot ell placidesa;
per ço al evocar-lo m'en sento plaent
i sempre voldria fruir eix moment.

En ton caminar
l'excelsitut tota el bon Deu va crear.

I el meu desig fora que amb una besada
la terra que petjes quedés segellada,
1 el meu desig fora seguir-te amorós
deixant per'llà on passes guirnaldas de flôs,
mes ¡ai! que somrius quan l'intent endevines
i no sé que hi ha en ton esguard que'm fascines,
sols sé que t'allunyes, i jo resto encar
goitant la dolcesa del teu caminar.

Aqueixa es, oh verge, la teva figura,
la que es tot candor i tota hermosura;
aqueix es, oh verge, l'encis del teu cos
tan pur com l'aubada d'un jorn lluminós.
Mes falta quelcom que el meu càntic inspira,
hi ha en tú altre guspira
molt més pura encare, molt mes ideal,
sens odor de terra perquè es immortal,
gustant ses virtuts son mellor que ambrosia,
ton ànima pia

es, oh càndida verge, es eix foc sagrat,
herencia invisible que Deu ha donat
a les criatures perquè l'adorcssim,
perquè l'admiréssim
en tota sa Obra, que es tan resplandent;
per fer-nos conèixer lo bó i lo dolent;
i aquella blancor dels infants hi fulgura
en ton ànima excelsa, encare hi madura
el fruit d'or brillantissim de virginitat,
encare es purissima com un camp nevat.
I ho diu la faisó de ta imatge modesta;
i ho diu la floresta

quan tes plantes besa, i ho diu quietament
el sol, quan reposa en tú els.seus raigs d'argent;
i ho diuen també les columnes del temple
quan dones exemple
de ta devoció
resant, agenollada, gentil oració.
1 el meu cant s'apaga devant ta bellesa;
per mi es incompresa
aquesta armonía que envolta el teu ser;

apar no pot ser
que perfecció tanta dins tú, fassi estaije,
¡sols Deu la comprèn la blancor de la imatje!
oh dóna rublerta d'angélic perfum,
oh dóna que brilles com cuca de llum
en mig les tenebres d'eix mon de pecat,
oh ritme sagrat
per ma cantarella,
oh gràcil poncella
que tota et marcèixes sens volgner florir,
¡oh dóna qui en vida ja goses l'Bmpir!

miquel SAPERAS AU VI.

Ha ferit nostres ulls un cartell anunciador de¬ia pròxima temporada catalana a Novetats.
Aquest cartell, que servi ja per anunciar l'ac¬

tuació d'en Borràs en castellà, presenta a nostre
actor en La cena de las burlas.

Creiem que això es un desacert de la empresa,
car a més de significar una desatenció envers els
cartellistes catalans, demostra al públic una mes¬
quinesa pecuniaria que està ben lluny d'esser ve¬
ritat.

★
* •¥

Aun no osamos...Abans d'inaugurar-se la temporada, ha dei¬
xat de formar part de la compadyia de Novetats
la primera actriu Emilia Baró.

Entre les causes que ella alega—a més de no
haver-se-li consignat paper en la Mireia—hi es la
de que no s'havia posat en els cartells el seu nom
al costat del d'En Enric Borràs.

Vaja! En Jaume Borràs ja ha fet escqla.
*
* •¥

Han aparegut les llistes del Romea. I en la d'o¬bres no hem vist la traducció de Miel de Alca¬
rria, que tant s'esperava després de les polèmi¬
ques sostingudes.
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Es per por d'una retentada ja iniciada? O, pot¬
ser, amb tot i pensar en feria, es que l'Iglesias no
vol donar el seu nom com a traductor?

Ja ho veurem; la temporada es llarga i al nos¬
tre entendre hi han obres que están molt per des¬
sota de la d'En Feliu i Codina.
I com que, sortosament per a tots, el públic es

qui mana...

L'esculptor senyor Borrell Nicolau ha partici¬
pat ala Diputació que té ja enllestida i a punt
de fondrer, l'estatua que remata el monument a
Mossen Jascinto Verdaguer.

Sols falta are que els senyors Oslé tinguin a bé
acabar els seus plafóns, i podrem veurer aixís
complet el monument, que are té sols l'aspecte
de un parallamps.

El diumenge passat, degut a un erro, delsdiaris, que al anunciar la funció de la tarda
a Novetats, ho feren retrassant una hora a la que
estava anunciada en els cartells, arribaren molts
espectadors quan el primer acte ja estava acabat,
I tot seguit, degut als rumors d'indignació

que's produireu al pati, es constituïren els espec¬
tadors tardans en una Junta de Defensa, que no¬
menà a una comissió.

Aquesta comissió s'en anà a trobar an En Bo¬
rràs per a demanar-li—total rés—que tornessin a
començar.

1 En Borràs va quedar perplexe devant tal pe¬
tició.

Car ni el Novetats es cap teatre del Paralelo, ni
Mireia cap sarçuela barata, per a repetir-ne frag¬
ments o tonalitats.

Ademés aquella comissió no eren cap colla de
indocumentats; car entre ells hi havia un poeta
català ben conegut.

Es clar; als espectadors no s'els donà més que
bones paraules. I els espectadors marxaren con¬

vençuts de que En Borràs no servia per a sortir-
se d'aquests tràngols.

En Pepe Chil ho hauria fet aixis: Dòs que aguar¬
den fins al primer acte de la fansió de la nit... i en paz.

Ca. íxiLîSieï*íol

BOÇUERIA, 32.-BARCELGNA

Êspeeialitat en eamises a mida

L'eminent violoncelista català en Pau Casals,
que fa poc temps regressà d'Amèrica,—després
d'una serie de grans triomfs—empendrà una pe¬
tita tournée abans de embarcar novament cap a
Amèrica, on té ja contractats gran nombre de
concerts. Segurament marxarà a últims de No¬
vembre.

L'institut d'Estudis Catalans, verificarà, ben
prompte varies excavacions a Tamarit, l'antic
poble abandonat de Tarragona.

Êkcaee del Novetats.El dia de la estrena, vàrem passejar-nos,
en un entreacte, pel vestibol d'aquell teatre. I và¬
rem entretenir-nos en contemplar tota aquella
colla de fesomies, que hi han exposades, de les'
principals figures de Mireia.
I ens sobtà al veure al demunt del elegant re¬

trat den Carrión—on fins l'autor dramàtic pot
esser confós amb un noi b'en-xin lletreret que
deia ni més ni menys: Lucero de nuestra salvación.

Ens figurem l'enveja que deuen tenir-li els de¬
més autors de la casa. Això pel que toca a la sal-
V ición. Ara iio't dic jo per lo del Lucero.

El dia de la Mercè la notable sopràn del Orfeó
Català, senyoreta Fornells, donà una audició de
cançóns, acompanyada al piano pel mestre Gi¬
bert.

Formaren el programa, obres de Séyerac, Mo¬
zart, Schubert, Haendel, Manéu, Gibert, Morera,
Lamothe, Millet, Huinperding, Cornelins, Jac¬
ques Dalcroze, Franck i Brahms.

La gentil solista fou ovacionada.

AVIS IMPORTANT
Hdvertím als col·laboradors expontanls

que deuen enviar l'original en sobre obert
amb la nota «Original d' imprempta» 1 Tran»
queijat com a tal.

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

De no fer'ho aixis, bo sentirem molt, peró
no publicarem capTreball que no s'ens envii
amb aquesta forma.

Aviat retornarán a França nostres eminents
artistes en Pau R. Picasso i en Pere Inglada. Que
llur estança a la nació veina els siga profitosa.
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