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TARDA D E TOTS SANTS A PAGÈS
L'hora es quieta, camina tota recullida, pia, espargint aromes divines. A l mas hi hà un gran silenci; els homes són al
poble y'ls infants allà al lluny que tornen del bosch portant
quiscun una branca de pi vert, |ohl es clar, es el dia de les
castanyes y rès hi hà tan destre per feries suhar fort. Comença
a ploure, una pluja sossegada, fina. Fa poch que'l cel lluhía
encara clapes cefirines, perçò'ls arbres la reben estranyats y,
com si'ls hi hagués entrat fins al cor una onada d'ayre gebrador, tremolen fortament, després van calmantse y's resignen
amullarsc. Pel camí de la vall retornen les ovelles fent una
llarga filera prima y serpentejant, retornen poch a poch, capbaxes, capdellant el camí de nort, y rera séu, sota un caputxo
de llana roja, segueix el pastor embadalintse davant la volior
de fulles groguenques que van cayent lentament, solemnement. L'avia ix a la finestra y, empesa per una frisança maternal, crida la maynada, aquesta l i respon ja de ben aprop,
de des les fexes de l'horta. La velleta roman satisfeta, torna
tancar depressa, d'una revolada, com si l'hagués esporuguida
la gran rialla grisa que'l cel acaba de florir. Ve del llenyer la
nora carregada d'estelles y brosta, passa apressadament cuyna
endins y ho posa tot apunt per encendre foch; una forçada
d'argelagues, un braçat de tronchs prims y ben sèchs, les estelles a sobre y rera de tot el tió més tossut que ha trobat. E l
mas reviu, altra volta hi torna alctcjar aquella joya blanca,
bellugosa, animadora; es que'ls infants arriben a la entrada.
«Veniu, lillcts, —crida la jove ab veu amanyagadora des del
fons tenebrós de la cuyna,—veniu que ben guanyada la teniu
una bona fogucrada.» Aquests hi entren prest adalerats, mig
tremint de fret, xops, y ' l foch esclata com una rosa immensa
de colors diversos, com una rosa acaricianta, sembradora de
belles claricies y perfums confortadors; l'envolten desseguida.

l'cscon s'omplc y, ara que t a m b é hi ha acudit la padrina, formen tots junts mig cercle ben lligat; fins la flama apar qu'ho
coneix que no pot escaparse per cap costat, car va tornantse
prima y Dengoteja y s'ageganta xetneneya amunt. Les tasques de la migdiada són enllestides, perçò les dònes poden
complaures una bona estona aquí en mig de l'alegria dels
nins y del foch, aquí recollidets sota l'arcada fumosa d'aquest
temple antich hont han posat la petja taules y tan nobles generacions. C o m e n ç a la venerable padrina a desgranar el rosari de ses rondalles sempre sugestivos; tothom escolta, uns ab
ver fervor, altres ab fervor aparent, però l'infant m é s xich,
qui sent m ò l t més viva que sos germans la tortura d'una bella
frisança, no pot estar quiet, sovint s'a.xeca dret sobre l'escon
y a cau d'orella atabala la nora recordantli'l vespre, les castanyes y la gresca que faràn en torraries. El goç d'atura, q u i
dormia plàcidament prop del infant inquiet, reb una forta
trepitjada, se quexa ab un plany llarch, enternidor y fuig enllà, enllà seguint una llenca de claror que, després de partir
l'entrada, va a perdres dins la cort dels bous. Açò ha portat un
poch d'enrenou entorn la flama que llengoteja ardida y crepitanta com may. Torna imperar la pau, y dels llavis de la padrina'n brollen, altra vegada, les dolçors fresques del conte
que s'havia interromput...
A fóra encara plou, però aquella pluja, de suara, sossegada, beatifica, ara ha esdevingut divagadora, furienta, una pluja que's rebat sobre'ls vidres dels finestrals dexanthi esclats de
lliris d'argent y com una cabellera mòlt sobtil de cascata. Els
arbres en mig de la revolta s'agiten fent signes de gran dolor.
PERE VERDAGUER, PBRE.

EL

BROLLADOR

Àdhuc sabent que, enlayre, ha de desfersc en plor,
puja, tan alt com pot, el gràcil brollador,
per tal d'esdevenir, en caure, més sonor
damunt l'estany saftrich que'l copsarà ab amor.
SALVADOR ALBER1

HERMENEQILD QOULA
He de cumplir un deure que no puch refusar, per penosíssim que'm sia'l ferho; he de parlar d'un amich íntim de mCs
de cinquanta anys, artista aplaudit y admirat pel nostre p ú blich, de caràcter afable y generós, que's feya benvolguer per
quants el tractaven.
He de parlar de N'Hermenegild Goula, que fa pochs dies
ha passat a millor vida, dexantnos en aquesta misera vall, hont
hem de recordarlo, anyorarlo y plorarlo.
Al donar la tristíssima nova de la seva mort, s'iia dit en
algun periòdich, qu'En Goula era un dels fundadors del Teatre Català; y per la bona memoria d'ell tenim de rectilkarho.
Si axis fos, els que llegisscn les produccions de la renaxença
de nostre Teatre en sos primers cinch ò sis anys, veurien que
en cap d'elles en llurs repartiments hi ligura'l nom de N'Hermenegild, y axò faria suposar si en aquelles primitives c o m panyies no podia ell pendre part en tals obres escèniques.
Y com qu'En Goula, des de ses primeres trepitjades damunt
les taules de nostra escena, sigué rebut ab entusiàstichs aplaudiments, es per çò que cal rectificar l'esmentada inexactitut.
En Goula no's troba en cap dels susdits repartiments, per
que no actuava en els teatres hont s'estrenaren aquelles obres.
El renaxement de l'esceria catalana, c o m e n ç à en la secció
de «La Gata» en l'Odeon, ab la companyia d'aquest mateix
teatre, en la qual no hi era En Goula; y la matexa companyia,
dos anys després, passà al Romea titolantse «Teatre Català»,
y fins uns dos anys més ençà del cambi de local, per una reforma de companyia, no actuà En Goula en l'escenari del
Romea.
L o que sí es cert, que de tots els séus companys d'escena
en la data aquella, ara n'era ell l'únich sobrevivent.
De mòlt jove's despertà a En Goula l'afició a les representacions per que's sentia cridat, y per aytal motiu ingressà en
el Conservatori Barcelonès de Declamació, qu'en aquell temps
fundaren y dirigiren En Víctor Balaguer y En Manuel Angelón, essent ell un dels més aventatjats dexebles d'aquella entitat. Sortit dels séus estudis, formà en diverses companyies,
totes ab repertori castellà, en les quals l'actuació d'En Goula
sempre fou notablement ben rebuda. Més en avant, actuà,
com hem consignat, en el «Teatre Català», y d'aqueft no se'n
m o g u é m é s , representant des d'allavors sempre en obres escrites en nostre idioma.
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Respecte a les facultats y mèrits d'En Goula, quasibé es
sobrer tot lo que'n podèm dir, per que, com no fa mòlts anys
qu'cncara representava, tots els nostres contemporanis han
pogut apreciar el séu treball artístich, y resultarà mancat d ' i n terès pels lectors lo que se'ns ocorri consignar, que no serà
més qu'estargir lo que prou saben.
La figura d'En Goula, encara qu'un xich baix, era ben
proporcionada y esbelta; la seva veu era clara y susceptible de
tota mena de modulacions; y accionava ab la major naturalitat, com no fos caricaturesch el personatge del séu paper. Y a
tot a x ò , es del cas afegirhi lo expressiu de la seva mirada, puix
en determinades situacions donava a entendre m é s ab els ulls
qu'ab la boca, l'intenció de lo que's deya.
Inteligent en son afer artístich, no poques vegades expressava una frase ò un paràgraf de manera que donava tal relléu
al parlament ò al diàlech, que fins sorprenia agradosament al
mateix autor de l'obra.
De la varietat de caràcters qu'ab acert interpretava, sols cal
dir com a proba palesa, que d'igual fayçó se l'aplaudia en el
Guillèm de «Les eures del màs», com en el don Brauli de
«Cura de m o r o » , y en el Lluís de "Cel rogent», personatges
tan n o t ò r i a m e n t diversos l'un del altre.
Y aquestes facultats les conservà mentres visqué, per que
En Goula es un cas excepcional entre'ls séus companys de
professió. Mòlts actors y actrius continuen la carrera fins a
l l u r vellesa, e m p e r ò tenen de cambiar de caràcter; y axis els
que c o m e n ç a r e n de galans joves y dames joves, acaben per
barbes y característiques. En cambi. En Goula, pochs anys
abans de morir, quan ja havia ell traspassat els sexanta, l i veyèm representar els matexos papers de la seva joventut, ab la
matexa força de veu y agilitat d'acció de quan en sos començos en nostre Teatre havia estrenat l'obra.
Pochs anys m é s passaren, y una aguda malaltia l'obligà a
abandonar les taules y acabà per extingirli totes aquelles energies.
Y t e r m i n è m aquestes breus notes recordatories, dolentnos
en l'ànima qu'a tan apreciat artista, com a tots els actors escènichs passa, ab la generació qu'ha tingut el goig de fruir sos
mèrits y aplaudirlos, quedin extingides llurs recordances.
CONRAT ROURE

T H E C U R B ' S M A R K E T (0
Són mòltes les coses típiques que tenen los Estats Units y
d'un modo particular la ciutat de Nova York, hont n'hi hà
que són exclusivament seves y no's troben en cap més lloch
de la Confederació.
Y aquest fet resulta, ben mirat, una mica anormal, perquè
se peca mòlt, allà, per la uniformitat; de manera, qu'en certs
moments, en resulta una m o n o t o n í a empalagosa.
A Nova York mateix, si us hi fixèu, s'hi troben los restaurants Chüd's, que us surten als nassos per tot arrèu, per
no dir a totes les cantonades, y fins los trobèu per totes les
ciutats una mica importants del Estats Units. Lo mateix passa ab uns establiments que ho vénen lot a 5 y a 10 centaus, y
tenen portes y lletrcro pintat de vermell ab lletres de relléu
cobertes de purpurina. Per tot hont anireu dels Estats Unils,
trobarèu aquests matexos establiments, sempre ab la matexa
decoració exterior, ab los matexos preus, los matexos géneros
y casi us diriem ab les matexes venedores, per que estém
temptats d'arribar a creure que, per uniformarho m é s , en tenen una fàbrica y les fan totes ab motilo.
Y axis d e m a n è u . De manera, que mòlts aspectes de les
ciutats de Nort Amèrica són empalagosos per aquesta gran
uniformitat ab que us aburrexen arréu.
Compendriem que la naturalesa en certes èpoques del any,
resultés una mica m o n ò t o n a ; que Deu, descuydantse una estona durant els dies de la creació, no s'hagués donat compte
de que Ceya massa estona arbres d'una matexa classe (y q u i
diu d'una sola classe diu de dues ò tres especies y prou) y que
no veya que tot resultaven ayguamoxos y llachs entelats que
semblen ulls de peix passat, y que fins no tenía l'esma de
veure que dexava una bona part de Nort América sense m o n tanyes que puguin portar aquest nom. Compendriem a x ò y
mòlt m é s . Però, que vingueu els que viuen allà y ab la capa
del negoci ho pintin tot d'un mateix color y ho senyalin tot
ab un mateix nom a tot arrèu, com fan ab los restaurants
esmentats y mòlts altres, y ab aquelles botigues de 5 y IO, vaja, ab axò no hi passèm, ni hi haurien de passar los americans. No hi hà dret a ensopir aquell país ab un raser tan
poca solta y tan antiestétich, per més pràctich que sia, que no
li neguém pas la tal condició.
Bueno, donchs. En aquella terra de la uniformitat per na(i)

D'un llibre dc m e m ò r i e s inèdit.
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turalesa, hi hà t a m b é coses especials, típiques, característiques, que l i donen fesomia propia. H i hà una sèrie de menjars
que no la trobarèu en lloch m é s de tan variada y m é s maneres de menjàrsels que creyèm que tampoch se dèu veure enUoch més del m ó n .
Encara que, si bé's mira, no n'hi han mòlts de menjars
d'aquell país. Lo que hi hà es que s'hi mengen p\ats de lol
arrèu del món, lo qual es tot lo contrari de lo que primer
deyem.
Axis els alemanys hi han portat el «frankfurter»; els xinos
el «chop suey» y el «chou mein»; els italians el «spaghetti» y
les «braciole»; els mexicans els «frijoles», «tamales»}' el achilé con carne»; els irlandesos el «irish stew»; els anglesos el
clàssich «beefsteak», els «pancakes->, el «oatmeal», el « p l u m p u d d i n g » , el « l a m b curry», etc., etc.
Hi han una m u n i ó de menjars de cereals per a l'esmorzar
y de postres complicades que són productes indigens dels Estats Units, y... si després de tot lo dit volèu saberne m é s , ja hi
estèu anant, cap a Nova York falta gent.
P e r q u é lo que'ns ha fet pendre la pluma en aquests m o ments no són los menjars, sinó'l recort d'una de les maneres
de buscàrsels qu'existeix a aquella ciutat, una de les seves
coses més típiques y que d u b t è m tinga parió ab que puga ni
tan sois compararse.
Se troba al barri comercial, a una cantonada del famós y
estret Wall Street, com si diguéssim al si d'aquella altra cosa
tan típica y original y tan lletja com són los bulldings, y es
coneguda per « T h e Curb's Market». Casi'm sento impotent
per esplicar en q u è consisteix aquesta cosa.
Imaginèuvos com vulguèu lo que volèm significar los catalans quan fem alusió a una olla de grills, a una orga de gals,
a un galimaties ò a un mercat de Calaf, y potser, ho dubto
mòlt encara, que p o g u è u fervos una idea de lo que es aquella
cosa.
En un troç de carrer curt, probablement encara no cent
metres, un carrer d'uns divuyt ò vint d'ample, s'hi apilen los
agents y corredors de bolsa de totes les cases que mantenen
d'aquells exemplars, y a crits, ab trompetes, ab xiulets, a
braçades, per tots los procediments que puguen haverse i n ventat per fer soroll, y entendres per x ò , se dirigexcn a un
altre batalló d'aquella gent, potser d'alguna m é s categoria,
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que, posats de totes formes y maneres, actituts y posicions a
les finestres, a les portalades y a les baranes dels terrals de
totes les cases d'aquell indret, tot amanit y endegat a mena
de gavies ò trinxeres de guerra europea (sembla ben bé'l
germen de les guerres tol allò) reben y comuniquen ordres
uns als altres, t a m b é fent ús els de dalt de tots los procediments de c o m u n i c a c i ó , fins del que usen los enamorats de la
primera volada a Barcelona quan l'angelet del cor viu sota
del terrat d'una casa del ensanche.
Descríureus aquell guirigay, aquell batibull, aquell xibarri
infernal que mouen uns y altres; esplicarvos les actituts dels
de baix y dels de dalt, los primers mig esparracats pel fregadís y les empentes, esgargamellantse, lo coll enlayre, congestionáis y suhosos; y'ls altres apilonats, tots amuntegats, trayent lo cap tan sols pels portals y per les finestres, l'auricular
telefònich al cap, que pona ordres Deu sab d'ahont y de quina
distancia, es casi impossible. Uns ab mòlta serenitat, altres
com si juguessin, y fins algunes dònes rihent y fumant cigarrets, van fent jugades de milions que apunten febrosament
en sos respectius carnets durant un parell d'hores. Allò no té
nom al diccionari. Ells ne diuen « T h e Curb's Marquet», com
us he dit ja. Tampoch l i han trobat nom adequat.
La visió del espectacle en si es interessantíssim. Creyèm
que cau del tot dins l'esfera dels frenòpates y que mòlta d'aquella gent forçosament ha de fer cap a la bogeria. Però no
sabèu q u è es lo que's fa més admirar, si'l fet material qu'hem
intentat descriure ò lo que en son fons, en la entranya del fet,
s'hi amaga.
Nosaltres vam abandonar aquell lloch com si damunt del
pit nos hi haguessin posat una planxa de plom. Dubtèm que
la visita a una casa de boigs nos aclaparés tant. Allà trobaríem
acullits los bojos de tol un poble: en aquell troç de carrer de
Nova York vam vèurehi la bogeria d'un poble, qu'es cosa
mòlt diferent.
¿Per què'ls sabis dels Estats Units que tant se dediquen
ara als estudis psicològichs no enfoquen tols alhora aquell
cas y miren de trobarhi la solució que més convenient sia per
la vida futura d'aquell poble?
Apa, animarse, señores. En casos menys interessants deuen esmersar ara'l temps.
JOSEPH ALEMANY Y BORRÀS
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A U B A D ' A M O R — Noveleta CTANTON BUSQUETS Y PUNSET
(Acabament)
Cada vegada qu'anava a Olot, per vacacions, l i feya present
d'un aplech d'obres que sabia prou triar d'entre lo bo dels
grans músiclis; y ú l t i m a m e n t se'n cuydava En Ricart, son í n t i m , el qu'un istiu pujà a Olot, passant llarga temporada a cà'n
Pons, y's complagué en donar unes quantes lliçons a la Tresina. En Ricart n'estava prendar d'aquella noya. — |Ay, Ponsl —
li havia dit un dia tot bromejant — |si m'estés gayre per aquí,
te la pendría!... ¿Peró d'ahont l'has treta? — Y per ferli viure'l
moment de la conexença, organisà una excursió a Les Olletes,
deliciosament duta a terme.
El dia que li va dir clarament que l'estimava, ella's va posar
tota trista, y fins se li humitejaren els ulls. — ¡Pobre germà
meul iQue'n fa de temps que'l conech aquest amor! | C ò m te
planyo! No veus la diferencia d'edat y... |Oh, jo no puchamagartho, nó! Jo t'ho tinch de dir, encar que siga apenante.
—Si ja ho sé lo que vols dirme: qu'has estimat a un altre
home. L'amor meu esborrarà tot recort, y seràs feliça tot fentmen a m i , crèu Teresina. Diguem si m'estimes, que'l cor meu
té fam de saberho.
—Si t'estimo,'m preguntes, quan acabo de convencem de
que no puch prescindir de la teva companyia, com crech fermament que no't meresch, per mòlts conceptesl Esvahim
aquesta ilusió, crèume Eudalet. M'estich enganyant a mi matexa somniant ab lo qu'es impossible realisar. Si jo pogués
oferirte l'amor que'm demanes, ben tendral y ufanós, quina
felicitat la meva! Però ara ja'l mal vent d'una desilusió l'ha estroncat quisablo.
— P e r ò si tampoch puch oferirtel com flor primerenca, Teresina. Ja sabs aquell pas d ' i d i l i . . .
—Que diferent, Eudalet, que diferent! Aquell esclat fou un
oreig de primavera que t'omplí de perfum. Jo en alguns moments te portaria dol, c r ò u m e ; y al dirtho, bé ho sab Deu que
no es per defugir ton afecte. Es un esclat de sinceritat y... de
massa que't v u l l . —
El noy Pons insistia ab fermesa, ab la més gran temença
de tenir de renunciar a aquell amor que creya fóra'l de tota la
vida. Ella, al vèurel neguitós y fervent, sofría, sofria...
— Escólta, Eudalet, fèm una cosa: seguirém fent vida amical y de germà, y segurs de que hi hà m ú t u a correspondencia,
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passarèm un any ò més de prova sens ferho trascendir, y després... Per altra part sabèm que la lluyta de families ni l'hem
de sospitar; ai contrari: florirà una alegria, sobre tot en el cor
de nostres mares.—
S'hi convingueren. El temps de prova havia acabat, y ' l dia
de segellar el pacte ab formal promesa no era lluny. Per les
festes del Tura's cambiarien l'anell.

IV
El veredicte del Jurat s'esperava ab veritable interès aquell
any. Faltaven sis dies per la festa y encara no s'havia publicat;
y com era natural, se feyen m i l comentaris. Se parlava d ' i n fluencies, de coaccions.—Es massa bò En Pons y li faràn cometre qualsevol injusticia. Estan acostumats als xanxullos de cada
any, y no volen agafar el cami dret, però veyàm si dimiteix ei
càrrech.—
No hi havia tal cosa. El Jurat anava fent la tasca ab tot ordre y cura. El President, l'ilustre escriptor, després de la entrevista ab En Pons, a Barcelona, veyent que's tractava d'un i n i ciat y, al ensemps, d'una conciencia recta, captivat per son
tracte y gustos esquisits, deposità en ell tota la confiança, reyterantli qu'estava en tot conforme ab lo que fessin ab els demés
companys. Els treballs que cridaven més l'atenció del Jurat,
eren els que son President havia enviat tot desseguit.—Lo
que'ls hi prego, sí, que procurin anar ab cuydado ab els treballs didàctichs. Jo no tinch temps de llegir rès; y en que ho liegis, no conto que pogués emetre'l vot ab tota justicia y acert.—
Però En Pons ja l'havia tranquilisat oportunament.—Referent
a n'el cas, ja procurarèm assessorarnos. Persones formals s'han
cuydat d'estudiar degudament els treballs, y no dubti que's farà justicia.—Mòlt bé, mòlt bé! Ja resto tranquil; y si creuen
oportuna l'observació aquella referent a la Flor natural, poden
teñirla en compte.—
L'axerit secretari se'n tornà a Olot segur del èxit de les seves gestions, y'ls demés companys firmaren contents y satisfets per la completa unanimitat. Sortí'l fallo, y, com de costum,
anaren sapiguentse noms. El premi de la Flor recaygué en un
reputat escriptor, qui sortia per primera vegada a Olot. El noy
Pons rebé una lletra d'ell, y, entre altres coses l i deya «referent
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a la Reyna, ja'm farà"! favor de mirar si's troba a n'aquexa població la familia Sansa; en cas afirmatiu, ja's dignarà visitarla
y oferir en nom meu el setial de Reyna a la filia mitjansera; y
si no hi s ó n , vostò mateix: a la seva elecció ho dexo.» La familia Sansa no era a Olot, y l'Eudalet Pons, d'acort ab els c o m panys de Jurat y de Comissió organisadora, féu ofrena del
ceptre d'amor y poesia a la Tresina, la seva estimada.—Diada
complclal—se deya l'hereuet.—Aquell dia es el destinat per
segellar formalmennt el pacte, donantli l'anell y anant al Ball
plà. Reyna de la festa al mateix temps... no pot anar millor
la cosa.—
Y arribà la diada del T u r a , y la petita ciutat montayenca's
vestí de festa, ab l'ayre tipich que la fa tan simpàtica als forasters. El Certamen revestí veritable solemnitat. L'acte anà escorrentse entre onades d'entusiasme. El discurs del President
fou una altíssima manifestació d'art olotí, y, com era d'esperar, entrà en la m u l t i t u t . La Reyna que, per delegació del poeta
ausent, anava del braç d'en Pons, fou acullida ab una gran
simpatia. Com hi anava confiada en cl braç del estimat, que
acabava d'endursen bella collita d'aplaudiments ab la seva
brillant memoria de segretari! En aquell moment trencava'l
dol la Tresina, ab que's vestí per la mort de son pare y lluhía
en un de sos dits l'anell de prometatge.

I

Acabada la poètica festa, anà sortint la selecta concorrencia
que curullava'l teatre, artísticament agençat, estacionantse pels
voltants esperant la sortida de la Reyna que, acompanyada del
delegat del poeta y President del Jurat, devia anar a fer ofrena
de la simbòlica flor, graciosament lligada ab rica cinta, a la
Verge del T u r a . A l asseures en l'encoxinada berlina esclatà
un aplauso estrepitós que d u r à fins que tombaren el carrer de
Sant Esteve.
El noy Pons contemplava embadalit la seva promesa, que,
ab tot y l'esclat de joya que l'envoltava, traslluhía aquell deix
melangiós que la feya doblement simpàtica. De sobte s'adonà
que havia abaxat els ulls y son rostre s'afinava prenent un tò
d'esgrogueiment. Fou un moment d'alarma; mes al dirigirli la
paraula la vegé revenirse, alçant el bust en supròm esforç, dexant veure'l séu rostre lleument envermellit, però perlejantli al
front algunes gotes de suhor que s'apressà axugar ab son d i m i nut mocador.
—Tresina!—féu l'Eudalt alarmadíssim.

CATALANA

575

—No es rès; estich bé. Ha sigut un esvahimcnt.—
Arribaven al T u r a . En Pons temía que's repetís l'accident,
tota vegada que la bubor que's notava en el temple, atapahit
de curiosos, era perillosa. Ròs esdevingué; però l'hereuet s'alarmà al notar certes inquietuts en sa promesa, y doblement al
arribar a casa seva, aliont devia quedarse a dinar.
—Voldria demanarte un favor.
—Digues, Tresina.
—No't quedis a dinar; t'ho agrahiré. No'm trobo gens bé.
—Doble motiu, donchs, per a quedarme. No vull dexarte.
—Te prego que'm dexis,—y al aparòxer la seva mare, desitjosa de teñirlos de nou a la vora, la noya's tancà en l'habitació
propera. En Pons restà desorientat. Després de mòlts prechs,
logrà la mare que obrís. L'Eudalet com atontat seguia dret en
el rebedor sense atinaren rès. Al cap de llarchs moments, sortí
la bona senyora; — No's troba bé... no serà res... vol repòs y
quietut. El pes de tantes emocions... No s'alarmi... — Y al dir
axò no s'adonava qu'era ella l'alarmada que no sabía revenirse
de cert astorament.

***
Quan, tarda enllà,'1 noy Pons anava, instat pel propi President del Jurat, al sopar d'honor, se topà ab En Roviralta, company séu, que'l cercava.
— T i n c h de parlarte. Anèm al taller.—Y allà en la penombra, ab tota cruesa l'enterà de la nova que, comentada barroerament, s'havia esbombat per la població.
El nebot del senyor Rector de Rldaura, qu'en l'espay de
dos anys s'havia fet malver son dot y ' l de la seva esposa, filla
d'uns fabribants de Ripoll, se trobava a la festa, passejant sa v i u detat, y mirant de trobar un partit que ab sos cabals li ajudés
a refer la farmacia de Sant Joan, tota apuntalada de deutes.
Sabia'l prometatge de la pubilla de Comavella ab l'herèu Pons
y ' l vegé confirmat en l'acte dels Jochs Florals, entrantli certa
gelosia, per lo que's forjà la possibilitat de desfer aquell tracte
y reconquerir l'afecte d'aquella noya, primer amor de la seva
vida. Havien topat ses mirades sortint de la festa y endevinà
que havia reviscut el caliu colgat, y allò l'enardi per a presentarse més tart a casa seva.
— Estiguesne cert, Eudalt, han tornat unirse aquelles dues
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voluntats separades per certs acontexemcnts. No't desesperis,
ni intentis ròs; altres persones s'hi han posat. T o t ha sigut
inútil. La seva pobra mare no sab pas quò's fa.
— Però. jo l'haig de veure! Axò es dolorós, crudel y no pot
acabar axis. Y a casa meva? Axò es una burla sagnanta.
—Tot lo que vulguis, sí; però no crecli que t'hi hagis d'encaparrar axis. T o t passarà, amich meu. Y ara a nè m al Institut,
que deuen esperarle. El cor fort, y pènsa que tothom està de
la teva part.
—Pobra Tresina! pobre de m i !
—Sí: ja ho pots dir: pobra d'ella... T u ray!—
Quan arribaren al Institut, ja era comeiiçat l'àpat. T o t h o m
s'alçà ab mostra de respectuosa simpatia. El feren seure aprop
del President, qui's mostrà solícit y amable.
— L'amor té aquestes tretes, amich meu. Ab tot, vostè es
jove y honrat; trobarà'l consol. Si de ròs pot servirli la meva
amistat, m à n i m . Ja sab còm l'estimo a vostè. Jo'm permetré
aquest vespre visitar a la Tresina. V e u r è m .
—Oh, gràcies, gràcies! Quant li estimo aquest interès que's
pren per m i ! L i ' n quedaré reconegudíssim.
— Home, ¿per q u è són els amichs? Detalladament m'he fet
contar el cas de vostè, y crègui qu'es especial.—
En Pons s'entregà a la confidencia ab el séu ilustre amich
qui l'escoltava atentament. L'animació crexía entre'ls nombrosos assistents, arribant al moment dels brindis qu'inicià un
indivlduu de la comissió, demanant de pàs al ilustre hoste que
els fes mercè de la seva autorisada paraula. Aquest s'excusà de
sa manca de facilitat y dots oratòries, oferint una plana literaria qu'entregà a n'En Pons per a que's servis llegiria. A pesar
de son estat d ' à n i m , ho féu admirablement, cullint una veritatable ovació per l'autor. E\ treball era una filigrana. Feya una
discreta alusió al cas, esdevingut tema del dia. Poch abans
d'acabar l'acte tan animat, demanaren al herèu Pons q u ' a n é s
totseguit a casa seva que l'esperaven.
Arribat que hi fou, se trobà ab un sacerdot amich séu, que
li portava l'embaxada fatal de part de la familia de la noya, y
de la noya matexa,— mòlt agrahida a Ics mostres d'estimació
rebudes, però que circunstancies especials feyen impossible seguir, com ja s'havia temut sempre la noya, qui li havia prou
exposat a n'ell aytals temors ab tota oportunitat.—
Senti nuàrseli la gola y un fil de llàgrimes silencioses sortí
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de sos ulls. No tingué pas esma de parlar. Recollí l'anell, un
plech de cartes y una capceta d'ofrenes, y ho endreçà en el
mateix calaix de l'arquilla d'hont tragué lo que de sa estimada
possehía, entregantho a la persona designada.
— Complerta la missió, cal ara que't parli com amich y deis
que més volen la teva felicitat. No t'hi capfiquis, y pènsa que
quan Deu t'envia aquesta solució, es pel teu major bé, encara
que't sembli'l contrari. Aquesta noya, per m i , sofreix un esterlocament. Ell es un brètol. Figurat que li ha proposat anar al
Ball plà. Ella ha refusat dignament. La seva mare, de totes maneres, ha obrat a la lleugera, y potser qu'a no tardar plori lo que
podia evitar fàcilment. Jo he procurat ferli totes les observacions com a persona interessada; mes ella, desgraciadament,
no té un n ó per la seva filla. Si'l séu germà canonge hagués
estat aqui, la cosa no hauria près les proporcions d'ara; rès hi
hà a fer. T u no't donguis pena; ara fóra pitjor.—
Qui axis parlava lluytà fermament en aquell plet de dos
cors. Planyia a la Tresina, planyia a n'En Pons, car a tots dos
estimava mòlt, y hauria volguda la felicitat per ells, per çò
s'interessava tant en l'assunto que's veya perdut.
L'avi Pons no sabia si alegrarsen d'aquell acontexement. La
pobra senyora Fineta'n sofria tement per son volgut fill; y,
ademés, havia posada tanta de voluntat en aqyella noya, que
temps hà considerava com a propia filial

* **
S'acabava'l Ball plà ab l'animació de costum. En Pons havia dexat als amichs, y, freturós de quietut, anava sortint del
rovell del ou de la població, tan somoguda aleshores. L'ayre
fresquet de la nit l i donava suau benestar. Se trobà, sens adonarsen, enfront la massa nua del convent dels Caputxins.
Poch l i costà d'enfondir sa pensa força alterada en meditació
que podia resultarli perillosa, donat son temperament plè de
sentimentalisme. En el silenci d'aquelles celdcs hi endevinava
à n i m e s joves que potser hi havien trobada la pau qu'ell desconfiava d'assolir. ¡Quants de cors devien portar ferides més
fondes y doloroses! L i vingué la temptació de trucar y posarse
als peus d'un dels venerables Pares que la seráfica Ordre tenia
com a verdaders models d humilitat y sabiesa. ¿Qui sab si ell
podria trobar, també, conhort per les seves penes? U n soroll
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de passos el féu girar vers la massa d'edificis de la part nova de
la ciutat. Recordà aleshores les simpaties conquerides entre'ls
séus conciutadans, y les esperances qu'en ell tenien posades
per l'obra regeneradora del séu poble, y considerant que fóra
un acte de pur egoisme pensar en la seva sola tranquilitat,
avençà ardit a esperar els acomexements.

Arribant al Centre ahont s'aplegaven en aquella nit memorable Is séus companys, encara's féu omplenar la copa, b r i n dant per l engrandiment moral y material d'Olot, cn quina
obra tots els presents hi estaven compromesos, com a heréus
veritables d'aquell apòstol qu al dexar la vida'ls injectava
sanch nova.

POSTA
Al meu estimat cosí Francesch Rull.
Anunci es l'horisò del jorn que fina,
com l'alba clara ho fou de sa naxença.
En la carena, el sol que ja declina;
en la planura, lenebror que avenga.
La llarga estralus capvespral s'agença
ab sa casta ornamenta purpurina,
que'l jorn quan mor, igual que quan comença,
va revestit d'una gràcia divina.
El rossinyol no deix son cant magnlfich
y de la terra'n brolla un de prollfich
que l'esperit deix plè d'encantament.
¡Oh, dolça posta, d'un moment penyora,
com lo meu cor, que tot to bell anyora,
viuria'l teu encís eternament/
/'. M I A L E T
Valls l ' j a .

REVISTA
Teatres
Romea.—L'ADMIRABLE CRICHTON,
per Joaquim Montero.
Al simpàtich autor de «la revista de Romea» l'ha temptat
l'alta comedia y ha volgut ensa¡arse traduhintne una de consagrada per l'èxit. Per axo mateix, no hem de parlar de la comedia, sinó solament de la traducció catalana.
Es evident que lo primer que
ha de conservar una traducció
es l'espcrit del original, els caràcters dels personatges y'l llenguatge ab que'ls ha creat l'autor; y'ns sembla qu'en axò'l senyor Montero no hi ha estat
prou feliç. Judicant per la representació, en la traducció catalana ha desaparegut l'ambient
senyorívol del original, el caràcter de mòlts personatges y
més encara la manera de parlar
de cada un.
Ens hem de fixar principalment en axò últim, per que en
l'estat actual de la nostra literatura, ferida d'un purisme y de
un preciosisme ridícols, el cas
del senyor Montero pot servir
de lliçó y d'escarment als nostres escriptors, especialment als
de teatre.
Quan tenim en el nostre idioma expressió justa per un concepte, justa y no vulgar, ¿a què
ve alambicar la frase fentla ininteligiblcal públicli y alhora i m propia del qui la diu? La bona
intenció del traductor 11 fa fer
un mancament a la fidelitat de
la versió y a la naturalitat del
diàleçh, qu'es una de les condicions primeres d'una obra dra-

màtica. En la escena la gent ha
de parlar com en la vida, y voler
que s'expressi ab arcaismes ò
en formes conceptuoses y i m propies es treure tota realitat a
l'acció. Y axò fa mòlt mal a la
traducció del senyor Montero.
El públich de Romea aplaudí
la comedia inglesa.
LA REMENÇA, per Joseph Burgas.
En el Centre de Dependents
del Comerç y de la Industria
s'ha estrenat aquest drama que
nosaltres no hem pogut veure
y del qual hem de parlar per
referencia. Un discret amich
nostre'ns diu:
«La tentativa d'En Burgas mereix totes les simpaties dels que
voldríem un teatre català ben
nostre, començant per l'històrich. Ha demostrat tenir força
y preparació per aquesta empresa, solidesa de construcció
y bon aconduhiment de les escenes, axis com domini del vers
en qu'eslan escrits els tres actes.
En cambí, s'ha lïcat a tractar un
episodi que no està encara ben
aclarit, agafantlo pel costat que
respon més a les seves idees socials, cosa que l i val més de
quatre aplausos del públich.
Fóra d'axò, hem d'agrahirlí a
En Burgas el nou pàsqu'ha donat en sa carrera de comediògraf y esperèm que la seva pròxima producció d'aquesta mena
sia donada en públich colissèu
y nó en la escena particular de
una Societat per important que
sia.»
Suposèm que'l judici es just
y'ns adherim al desig qu'expressen les últimes paraules.
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Novedats.—ALTA BANCA, drama
d'Angel Guimerà.
Una estrena d'En Guimerà es
sempre una solemnitat hont el
judici del espectador se sent
cohibit per l'admiració justíssima que tots sentim per l'autor. Procurarem desexírnosen
y fer en poques paraules el nostre judici sobre l'última obra
del gran dramaturch.
Es un gran mal pel drama,
encara que sia un gran motiu
del séu èxit, el semblar escrit
com un comentari a un fel mercantil qu'ha perjudicat a mólta
gent y ha despertat, com es natural, mòlts apassionaments,
per que podría creures. que
l'autor vol aprofitar aquests
apassionaments per fer triomfar l'obra, y axò no pot ser veritat; li hauria sigut mòlt fàcil
dur a la escena algunes semblances barcelonines, ab lo qual
l'èxit era segur, y no ho ha fet
ni ho ha volgut fer: ell mateix
ho ha declarat, y, efectivament,
ningú podria veure en cap personatge d'«Alia banca» rés que
s'assembli als nostres banquers,
al extrém de que no hi hà manera de trobar relació entre
aquelles figures ni l'ambient en
que's mouen y les figures y
l'ambient de la nostra «banca»
y menys encara de I «alta banca».
Descomptat axò y prenent
l'argument del nou drama com
un cas especial imaginat per
l'autor, hem de reconòxer la mà
del mestre en el primer acte,
construhit sòlidament, hont los
personatges van prcscnlanlse y
descobrintse ab tota lògica, preparan tyjtT^oo fi ic te y dexant
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plantejat el problema pels dos
actes següents. En aquests, que
són tot ells acció, l'autor, desentenentse de psicologies, mou
al séu gust els personatges y les
escenes, passant per sobre d'inverossimilituts anímiques ò
temporals, y'ls empeny cap al fi
que s'ha proposat, sense lògica
devegades, però ab la força del
dramaturch consumat que'ns
hem avesat a aplaudir durant
mig sigle alavora.
En Guimerà es home de passió més que de raciocini, y per
arribar a la situació passional
salta tots els obstacles que se l i
oposen; quan hi arriba, triomfa
y s'imposa. No tothom admeterà'l procediment, però cal respectar tots els temperaments y
admirar la potencia allà hont se
troba.
Tornanthi, creyèm que'l drama tindria més realitat y'l geni
del autor més rahó y la finalitat
resultaria més sana, si se l i
cambiés el títol. El públich hi
veuria'l conflicte de família conduint y resolt tràgicament, no's
sugestionaría relacionantlo i n justament ab fets y persones
circunstanciáis que no hi tenen
rès que veure, y la lliçó seria
encara més exemplar per que
no fóra de temporada, sinó de
sempre.
La companyia féu més de lo
que n'esperavem, vestint y manejantse mòlt discretament.
Peí acabar, un aplaudiment
coral y reverenciós al Guimerà
que no vol dexar marciren sa
testa venerable'ls llorers que la
coronen fa mitja centuria.
I.LEAL
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