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Torné Esquius.

CIENCIA A TERRASSA
arribat entre nosaltres el moment del amor á la cieacia.
Hem tardat prou á enamorarnos-en d' aquest rostre sever i ar
dit d' Athenea qui mira fixo elevant la testa. Massa ens hem entre
tingut am Muses i Gracies vora la mar qui canta, i no`ns hem preo
cupat gaire d'aixecar dalt del turó, també de cara á la mar litinyana,
el temple á la gran deesa del elm
egida fulgurant. El temps passa
depressa i el goig d' adolescent d' explaiarse en cants d' adolescent
inspirats no més per la pletora dels vint anys, s' esvaeix i no deixa
rastre. En cambi amor an aquesta cara adusta i silenciosa qui mira,
aixó es la ciencia, posa pau á les entranyes i dirigeix les mans se
es

gures

vers

la feina també

callada i adusta. Ja
1

s'

hi

pressent, perxo

un

goig

en

aquest laborar; pero

se

de sopte, al arrencar el
un triomf en gran batalla.

presenta

esquerp de les tenebres i és com
Athenea aleshores branda egida fulgurant.
Fins ara ens hem enganyat els uns als altres
secret

am

pomposes i

en

ressonancias dintre d'un mon de castells al aire, am prodiga
litat de lloances mutues, tancat-s en el nostre cenacle, peró aixó ja
no passará més. Darrera les primeres experiencies ens hem conven
sut que de la pruija de P esclat primerenc no 'n queda gaire. Cal re
vestir-se de laboriositat i de disciplina, d'humiltat i de paciencia, que
son la llansa i l'elm i
egida i la mirada d' Athenea; cal desar les ins
i
les
piracións
genialitats que són les ales de cera d' Icarus i minut
rera minut durant dies i anys Ilarcs, aplicar-se al petit treball esvait
en la munió del que fan els altres pacients i humils.
Aixís se va realisant la feina cent anys ha en altres paissos, i
aixís, pas á pas ens han avensat talment, que cada un d' ells te casi
bastit
edifici de la seva ciencia nacional quan nosaltres am prou
feines sabem hont rauen els materials am que s'ha de construir. Ca
da un d' ells te á punt la gran fábrica de voluntats i inteligencies

fatiques

que

's

la

ciencia, nodridora de les escoles, i

se

disposen á partir-se
i el major seny, quan

dret i la forsa de la major sabiesa
nosaltres ilusionats per un ideal d' hegemonía mediterrania eixit de
herencia
no se ahont, ni sabem á hores d' ara hont ha anat á parar
nostra: els capdal de fortitut i enteniment que serviren per trempar
els carácters dels nostres avant-passats, exemplarissims entre tots
el

mon

pel

els homes.
hem adonat nosaltres i ara ens arriba hora de maldar
encals de tantes nacións que`ns van tant á l'avensada.
á
per
Per aixó després de l'intensa contrició de post-solidaritat, que enca
ra dura, les primeres veus de salvació que s' han sentit han pronun
ciat aquesta paraula «Ciencia». Ciencia qde vol dir reconstrucció,
solidificació, base i cos de tota espiritualitat, de tot humanisme, de
tota grandesa sigui de la mena que 's vulgui; ciencia que vol dir crea

Ja

`ns

en

corre
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ció de la
sa,

personalitat
poder, gloria.
I

nacional

tots

am

sos

atributs:

sabiduría, rique

fent entre nosaltres el moment del nou amor. Mireu, ara
mateix, quan tot just ens hem adonat del gloriosament obscur i des
conegut Institut d'Estudis Catalans, quan acabem de sentirnos reno
vats pel nou i eficás anhel que s' aixeca, ens arriba la remor d' uns
quants qui s' apleguen i an aquí, en la nostre Terrassa, volen fer es
tudis cientifics. Nosaltres de CIUTAT ens girém totduna i fem pas
am molta
complacencia.
se va

HOME
NEUTRE

NI

fret ni calent

jo

he

conegut

ni tebi,
un

sol

ni blanc

gris, ni alegre ni
pogués ab propietat

ni negre ni

qui

individuu al

's

trist ni serio,
definir

com

á

home neutre.

Jo no crec que 's pugui trovar un altre exemplar tan significat i caracteristic
de neutralitat viventa. Molts homes imparcials coneixéin tots, i també á moltíssims
d' indiferents, al qui rés fa rè. Pero
qu'era neutre, i ben neutre.

yessin

n

aquell desseguida

tothom li coneixia

que la indiferencia religiosa i política pugui portarse á tan subtil pu
ho feya. Ell sentía i vivia la neutralitat i per molt que
empen
cap á un costat, no hi havia manera de doblegar ni un instant aquella tossu

Mai
risme

á

crec

com

aquell

dería neutral.
La neutralitat

era en

ell

professió. Cuidava de que no 11 descubrissin
ni les mes insignificants é inocentes; no era re

com una

aficions, inclinacions, decantacions,

5

ni tampoc irreligiós; no era polític ni tampoc deya mal dels politics; no era
viciós, pero no volia ser tingut per auster; no era l.revallador. pero no era tampoc
gandul; no era generós. pero tampoc interessat; no parlava pero no pensava. Era
impossible definirlo, impossible copsarlo; era neutre..., un no podia pas calificarlo

ligiós,

ni definil d' altre

manera.

No

podian descubrirnhi
pel carrer, pero de tant

presa

port, pero diuen que
pescar. No

Si

era

no

aficions, perque, de
en

de la escola neutra

dihent:

ensenyarlo per
«aqueix, aqueix es home

riu,

está serio. No

tussiasmat, pera
no

creu en

'n tenia cap. Anava de
Era pescador de

enrera.

á

pendrer

hagués. conegut,

carrers

i

plasses haguera
i

haguera llogat,
convocat

neutre de la nostre Ucronia ideal.

Deu ni deixa de creurehi.

la actitut de

Respecta

No

en

á les gens

plora, no
opinions
Jamay en

totas las

per la opinió propia, perque no 'n té.
la mes mínima de ses paraules ó de sos actes ningú podrá sentirse frissat. Es l'home
tolerant, 1` home ideal de nostres somnis; solsament els que siguin com ell podrán
i

no

revindicará

conviure
son

en

cor un

jamai

no

agafar la canya,
Ilegia El Noticiero.

arrivaba may á

ni tan sols analfabet:

algún apostol

fet,

tant s' aturava i tornava

respecte

el

la Ciutat

ideal,

batec de

mes

car

jamai

se

toparán,

ni mirarán de reull, ni sentirán

en

ó de menys envers cap cosa, ni envers ningú, i no sentint
excitará
aversió ni 1` afecte de cap de sos conciuta

afecte ni aversió á res, no
dans, i la Neutralitat imperará triumfanta».

Mes,

la

Vida,

que

no

va veures, en un moment
lo

tant,

es neutral, anava posant setje al Home Neutre, i aqueix,
donat, obligat per la Vida 4 triar entre dos solucions, i per

á no ser neutre.

aquell dia, vem sentir un tret prop de nosaltres. L Home Neutre jeia per
esquitxat de sang, una a:ma futnejanta prop de ses mans. Més, fins en el suici

Pero
terra

di havia fet obra de neutralitat:
L'
ossos

arma era

del

crani;

no va

dolenta. La bala

no

quedar

pogué

ni viu ni mort, l'Home Neutre.

arrivar al cervell; quedá incrustada als
se va tornar boig.

i per efecte d' aixó 1` Home Neutre

GLADIUS.

P. S.
1A treure als

F.)Eparlar

de

Ilegidors

quelcom

tan

amables 1`

aixis—com el Poema de la Germana
ha escrit i

publica

en

enutjós regust

de lo neutre,

amablement saborós i calidament

altre lloc d'

Imaginaria,

aquest

rés

com

parcial—cal
López

dirho

que l' espiritual Poeta
mateix número.

Picó

prego als bons i sincers llegidors, un cop mes, que ab devoció parella á la
del que mormolla una pía oració, llegeixin si llegit no han, i rellegeixin si ja ho han

Jo
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fet, aquestas divinals poesias aplegadas sots
invisible patronatge de la Germana
non-nascuda, de la Germana ideal, formada no pas de carn d homes, sino de such
stuff of dreams are made of, qui vetlla amorosa dins la ment d' aquells éssers in
fortunats qui no han pas el conhort material de la fraterna abraçada ni coneixen pas
el só frescal, com de fontana amiga i eternament cantadora, d' una veu
que fos eco
de la vostra ab
llicenciat

en

encís

filosofia i

poétiques,

un

tornaveu femení. El Poeta

Lopez

Picó,

gentilhome

lletres humanes, i doctor en galaníes i en divinals lietres
dir mestre en sobrehumanes gestes, no
ha conegut pas mai
en

que es com
encis de la fraterna abraçada ni la

conhort del ressó germanivol de la fontana
Gladius,
muda
lo
enterch
i rústec de ses cordes, acompanya al
amiga,
arpa
per
Poeta exquisit ab un modest ritme intern d•emoció i d' aprobació. Car tampoc ell
ha sentida jamai la consolació inefable de la femenina germanor i ell també en las
ha anyorada i plorada, i aixutament i tosca s ha adolorit per
aspres i dures Iluitas
1` amargor de la seva ausencia. El Poeta Lopez Picó ha cantat la Germana Imagina
ria posanthi en sont cant tendresa i dolsa amargor tals, que la Natura mateixa, la
Natura del cor de pedra, se des tota conmosa i la germana imaginaria, evocada pel
gentil cantador, es aparescuda á son costat sots la figura d' una graciosa donzelia.
El Poeta Lopez Picó corferit del encis deixa caure de sa ina el pergamí de sas
cansons doloridas. Del poema de la Germana
Imaginaria son autor s en inhibeix,
trocant la malinconía de la sentimental balada per las dolsas i propias notas d'un
frescal idili. 1 es Gladius,
aspre i barroc manobre, es la seva ánima toscament
sentimental, la que oireu are gemegar sota la divinal fluidesa del arpa qui lloa les
dolsors de la Germana Imaginaria.
i

ALTRE P. 3.

Ipera

lluny, tot resquici de neutralitat que en algun recó
resistit á la escalfor rohenta del Poema de la Germana

oblidar ben

ment

Gladius

hagués
senyala á

l' adoració del

llegidor

fervorós

Ilibret tot

un

petit,

de nostra

Imaginaria,
mitjas

fet á

entre el senyor Publi Virgili Maron, natural de Mantua, i resident actualment se
gons les últimes noticies reportadas pel senyor Durante Alighieri, de Florencia, dit

Dante, al Primer Cercle del Infern, i el senyor C. Riba Bracons, natural de Bar
celona, de professió estudiant i resident al carrer d` Aribau número 60. El primer ha
aportat á la obra comuna P original llatí i la sublim dolcesa i divina gracia ab que
els deus 1` afavoriren. El segón hi ha posat la serenor augusta i P encis purissim de
la llengua catalana. I abdós en armoniosament inefable colaboració, 1` un desde
11

11` any
cents

siscents i vuitanta tres de la fundació de Roma, i l' altre
onze

llibre de

gili

del naixement de Crist Nostre

morenca

Senyor

han

portat

escoberta triunfalment ornada intitulat Les

que, per la mercé concedida

pels

deus

5

protectors

en

l' any mil i nou
terme un

á venturós

Bucoliques

de Vir

de nostra terra al permetre el

fet miraculós de tan maravellosa colaboració, s' arrebassan de les mans els ama
dors de les espirituals gestes de nostra petita epopeia de les Lletres catalanes.
Veureu,—com, exemple escullit al etzar,—el senyor Publi Virgili Va escriure
coses com

aquestes:
Dicite:
Et

quandoquidem in molli

omnis ager,
Nunc frondent
nunc

Incipe, Damceta;

nunc

consedimus herba.

omnis

nunc

tu deinde

parturit arbos.

formosissimus

sequére,

annus.

Menalca.

Alternis dicetis: amant alterna Camcene.
I el senyor C. Riba Bracons les ha acabades, pulides i pera nosaltres termena
des, dihent:
Ja que seiém en un flonjo herbei comenseu les cantades.
Ara els camps i els arbres floreixen; les selves verdejen
Totes de fulles; de
any es aquesta la part mes formosa.
Tu comença Dametas, i tu, Menalcas, responli.
Cantareu alternat: les Camenes d aixó s' en delecten.
Lo que el senyor P. Virgili M. ens ofereix eternament jove, sempiternament
conquesta y trofeu de bellesa que la Humanitat no pot ja perdre jamai en la
seva vida mortal, el senyor C. Riba B. ens ho ofereix, ell també, ab la gracia nova

bell,

un bell infant, gracia tan pura ¡tan preciosa que per moltas trifulgas i peripecias
que nostra humanitat catalana pugui passar en el transcurs dels segles, jamai ho pot

d'

tampoc perdre.
Quina diferencia pot haverhi
de la
versos

entre els rahims i les olives de la terra llatina i els
en dolsor, pot, tot lo mes haberhi entre els

tal diferencia

terra catalana,
virgilians i la espiritual música ribabraconina. El

tot mince

i delicat de cos,

ha dut á terme

gentil cavaller Riba Bracons,
ardida incursió militar per la Terra
riquissim botí, els rahims gegans reven
una

Promesa del classicisme llatí i n'ha portat,
tant d'or licuat, de las eglogas inmortals. En terra catalana els ha plantat ¡tanta es la
sahó d'ella ¡tan apropiada i amorosida els ha sigut que lluny de marcirse, son ufans
i olorosos talment

com

pampols
genuins
trasplantament.
novells

al terrer benehit hont nasqueren, i una verdor exquisida de
fills de la terra nova ne mostren la benhaurada eficacia del

Si `ns fessin triar entrels rahims cullits á la vinya paterna i els novament aple
gats al hort novell éá quíns decantariam la ma?
Ja ho es de bell ja, ben mirat; ja ho es ja, de divinalment precís i just i eterna
ment encisador per lo concís i amable alló de:
Claudite jam rivos, pueri; sal prata biberunt.
Pero ¿no té una gracia, no menys Ilatina, no menys de la sanch, i ademés una
solemnitat,
una

una

elegancia no mens precisa, i adhuc,
exornada, son equivalent:
canals, pastors; els prats ja 's regaren.

justesa,

una

si axó

es

possIble

modalitat de nova bellesa

Ara

tanqueu

las

6

G.

ESCOLlUM
Com dos que enraonant van de costat
tot caminant per un camí
partit ,
un pel caire del marge assoleiat,
i
altre baix, pel bac tot
Adalaisa i el poeta s'han
cos

esprit ell,

i

més ella

ensombrit,
parlat
tot esprit.

Tenim nosaltres els catalans un qui camina aixis á tot-hora,
adés pel marge assoleiat, adés pel bac tot ensombrit, pero sempre
vigilant i despert amb els grans ulls fits i oberts més enllá de tota

interrogant sempre

am
emfassis d' una figura dantesca, qui
el
buit
de
l'abisme
tota
pressent
i,
estirada, se manté en el despreci
orgullós del no saber; i contestant després ell mateix en son recó
mes intim, tendre i
dolç com un infant qui sumica.
Tenim nosaltres ara, i tenen arreu, i han sigut en tot temps
homes aixis qui amb el cor palpitant descobert á fora i penjant dels
ulls van rebent en ell á cada passa tota l'escomesa dels grans miste
ri del mon en formes, en colors,en moviments,en multiplicitat d'acorts
i ritmes que 'Is atravessen coth darts inflamats, i van duhent el gran
pes de tot aixó que s' els hi posa demunt del cor i s' els hi abrassa,
i se'ls hi repenja fermant-los á terra quan l'esperit vola mes afamat
de la gran pau:
—Ai! Pare, si vas al Cel

cosa;

du-nos fins la mare nostre
—Ai! filles, no hi puc pujar
per mor d' aquesta formosa:
la duc repenjada al coll
i

en

la terra

se

'm fa forta.

1 aquets, sempre vigilants, sempre en ignició, no són pas com
nosaltres homes de pactes i tractes, que hem de buscar el moment
oportú de parlar per escaure. Ells abocats á la gran actualitat, de
7

sempre á la presencia de la vida, conscients del respir, del ba
tec, del segon qui és, són amos del moment i parlen en espai la
paraula intrusa que tots sentím y es nostra. Fan com un bramul que
no para.
Casi sempre els hem de deixar sols i anar fent en lo nostre
sense torbar-los ni en son silenci ni en son dir coses. Tením d' estar
segurs de que han de parlar, de que parlen, i, quan per sort ens arriba
cara

la

aleshores es el moment de parar la feina i escoltar la ro
doladissa de paraules vives qui tremolen encara de la emoció d'
haber nascut.
Aqui á Catalunya tením un home aixís qu' es en Joan Maragall.
Mireu, ara torna á dir coses els dijous en el «Diario de Barcelona».
seva veu

També podría succeir que anés parlant ensemps en algun altre llibre
de versos. Més lo que ara ens arriba del seu perdurable dialeg pel
caire del marge ó pel bac ensombrit, es aquest so que us he dit mes
amunt.

Dijous

vinent pareu

un

xic la feina i

escolteu-lo,

si

us

ALEXANDRE GALÍ.

8

plau.

POEMA DE LA GER
MANA

IMAGINARIA

JOSEP "A LOPEZ
1

Jo no sabia lo qu'era la nit,
aqueix misteri que`ns muda la vida,
en que '1 repós és donat al esprit
¡tota cosa se `ns torna ennoblida,
Jo

no

qu'

sabia lo

fins á l'instant

era

la nit

he sentida
que avui
que 'm treia enfora
esprit encongit
abocava als camins de la vida,..
Tot jo

era

esprit

en

esprit

curiós de

caminant

en

la

nit;

de vida...

coses

A cada anhel curiós que 'm prenia,
ágil frisava en la calma un estel;
á cada estel que floria
la

ingratitut

en

sabiament

me

el cel,
feria.

Sabia ferida d' anhel d' infinit...

Cada fiblada
era

1`

i més
Tot

amor

glorYós

jo

era

Cantava el

era un

gust

fet divers
en

nou

de vida

en mon

pit

cada ferida...

esprit fent camí á l' infinit...
gall en la nit adormida.

Caminava á passos llarcs pels carrers en la penombra,
—passos ilarcs, passos perduts sense remor en l'espai
ombra
1 em semblava que las cases s'enlairaven dins de
1 'm semblava que la nit, no 's podia finir mai.

9

I

PICÓ

***
Caminava á etzar

jo

car

no

torná á la maisó ahont á la
dels de

casa soc

sol

am

volia
vora

companyia

per tal que 1` esprit no pot eixir fora
i demunt 1` esprit cau la nit pesanta.

Mes
i

ara

guarda

que fins

Jo

no, que tota la nit canta...
en son
mon

cor

cambri

tanta claretat
se

'n es illumenat.

veig de lluny la cambra mitj closa...
qu'es sa Ilum tota'm maravella.
I` esprit no gosa.
¡Quin desitj d anarhi!
qu' es massa enlairar-se anar á una estrella.
la

D' alta

Mes

Jo

ara no que tota la nit canta...
vull dur-hi una vida flamejanta.

Hi aniré...

Senyor,
sa

llum?...

¡Que

la nit

no

si fos engany

escolti '1

meu

plany!

***
Tremolo obrint la

porta.

A dins hi ha Ilum. Tú'm dius,
germana imaginaria,—Bona nit—i somrius.
¡Quina pau en 1` esprit quina pau més profonda!
alment una besada d' amor que tot 1` inonda...
Tú m'has dit: bona nit, sapiguent lo que has dit;
aixins, com ara tú ningú m'ho habia dit.
També tú te la estimes, germana imaginaria
de la nit núa i rica la gran dolcesa varia.
Vritat germana bona?...
Mai he trobat

que'm dongués

de la nit,

10

ningú

amor com

avui tú.

***
Germana

imaginaria, jo

de

per á dirte á tú sola lo que
Sabs amor?...
Tú 'm
ara en

...Ja

en

demunt

reprens:—Ja

temps t` esperava
esprit callava.
m'ho anirás contant

oblit reposa que jo 't faig companyia!
el llit els ulls clucs fent veure que dormia
mon

front dos llabis han dit d'

11

un

bes:

¡Infant!

~1/14:11
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Demati dematinet ets entrada
sens remor
no

tot d'

i

en mon

una

sinó docil i amatenta, dànt al sol
La claror
es

un

escletxí.

quels altres jorns no 'm diu rès de tant qui
expresiva perquè la claror ets tú.

Ilú,

avui tota

¡Oh
ets
i

cambrí;

paraules has obert el finestral,
malgastant la llum en esclat brutal

sens

germana
mes

mes

¡oh

fina i

dolça

germana

imaginaria qui en la indecisió daurada
mes
gentit més oferta en ta esbeltesa;

en

ta virtut, i mes bona en ta bellesa
saviament desdibuixada!

imaginaria

La claror que `Is altres jorns no`m diu rès de tant que llú,
es avui tota expressiva perque la claror ets tu.

Tú

qui

dús, germana,

flors al

cambri.

meu

Flor de sol

galana,

flor del dematí...
Eren les flors
i

ningú

me

mon

amor

'1 sabia...

1` absencia de flors, dolor
i

ningú me'l guaría...

Comentari de flors

lligarás

els

meus

Tú

posarás

á

ma

vida;

versos am la rima

qui

flors al

dús, germana,
meu

Flor de sol

cambri.

galana,

flor del dematí.

12

florida...

III

¿Te 'n recordes germana?... ¡Jo
...Aixins, aixins, escoltam...

t'estimava tant!...

Demunt ton
les mans,
el llur

que tenen que `111 sembla
i 'm sembla que pensen...

no se

repós

pit creuades
vigilant
Penetrant

llur

pensament

desvetlla les

coses

oblidades.

***
Aqueix noi no vol an.q ah ningú;
sol... ¡I es que parlava am tu!
parla
esquerp,
Fou aixó en el bon temps de les temples vermelles,
Deien de mi:
es

del timbal i el caball i, demunt les orelles,
penjarolls de cireres del tneu brenar infant.

¿Te

'n recordes

germana? ¡Jo
*

t` estimava tant!

*

mi:—Aqueix noi quan estrena un vestit
gira '1 cap per si '1 miren i riu, el presumit...
¡I es que cercava en tú, el meu amor, germana,
el prime assentiment femení; i tota ufana
se donava á les gents ma vanitat d' infant
qui plau a sa germana... ¡Jo t` estimava tant!
Deien de

* *

Després els temps de la fosca cogitació
i de les llargues melangies...
Llavors, germana,
com es

dura

una

no

sabies

vida tot

just

eu

eclosió.

Jo t'odiava per la gracia femenina;
per lo que 'm deien els companys.
Per

no

avenir-se

am mos

afanys,

del teu recort beat la frescor infantina.

***
I et deixi

en

oblidança

donant-me á

15

galania...

els temps en que ma follía volía
conquerir la daurada cabellera de Sol
Fou

en

com un

les

roses

Fou

guardada pél remorós

tresor

vigilant

ardit i

del

amor

el temps

en

pins;

dels

i

obrien

sonor

que `ls

en

sense

del

estol
meus

Ilabis

agravis...

desitj jovençá.

(doncelleta, doncella la del pus gai folgar)
en que furtava fruites primiceres d'aromes
desitj com

tant bones al

Fou

qui

en

el temps

en

que tú pregaves per mi
com un cupidell; i

duia els ulls fermats

reia i reia... Mes
del

á la set les pomes.

meu

plor

ja

he

plorat

i tú, fada,

sabrás ferme 'n pTetosa rosada.

***

Germana,

ésabs?... ¡Un

¡Un

qui

home

en

plorar com un infant!
gust d' un cant
aqueixa aigua amarganta
home

els Ilabis tenía el

trovar-s' hi la sabor d'

que á dolls brolla dels ulls

De

sapiguer-me

sol

en

el

font vessanta!

com una

cor

de la

nit,

de sentir que les ombres pesaven en
esprit
i que en el cor pesava tota la jovenesa,
per

primera vegada

he

plorat

de feblesa.

que encara guardo me 'n sento tot feixuc;
germana acull-me que me va tornant poruc
el recort vagabon qui s' atura i reposa
Del

plor

i 's fa

tangible

i lúcit devant de tota

Deixa que vessi mon dolor
en els teus brassos, rius d' amor,
que s'obren
per

a

generosament

mondarme de torment.
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cosa.

Dólça

germana, ensenyem la

fonda bondat del bon
del saborós

qui de
Dolça

tant

plorar;
plorar qu' es vida
dócil se liquida...

germana, 't vui donar
tota ma vida en mon plorar.

Deixa que vessi mon dolor
en els teus brassos, rius d' amor,
que s' obren generosament
per a mondarme de torment.

15
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IV

Germana, tota llei de
La

de mirar tota
ha entrat
I

amor

i dels

vida has mudada...

ma

freda i núa de llum

casa

cosa

mi

en

has inondada;

á dins tes mans, miralls,
amor del blanc i dels crestalls.

de les cambres i

jo

que
lo que

dolç

amor

de la taula

paraula,
á casa callava de por de que 's perdés
diría á la germana quan vingués.
i el

no-res

amor

de la

perqué
tragedia muda.

Mercés, germana gran, mercés
i s'es finida la constant

Ja

no

ets

vinguda

sentiré més la innoble hostilitat

de tot lo de la casa; i aquell menjá apressat
devindrá un ritme nou que jo desconeixia;
i sabré estarme á

casa

jo

que sempre 'n

fugía.

éVritat, vritat, germana, que tú no dirás mai:
—qui fos jove com ell, la joventut arrai?
Jo 'm dono tot á tú, germana imaginaria,
á tú qui sabs la vida intencionada i varia.
Perque hi
i tot

jo

han mantes

amor

del

mon

coses que als pares
á tu te 'I podré dir,

'm sento alliberat de tot

mon cor es

palpitant i pesant

Germana, tú sabrás rimar la

no

antic malastre,
astre.

com un

inquietut

aixut
la vaga delicia d' un crepuscle, i
la
clara
deure
de
tots
els
am
dies,
igual
am

melodia d

un

cant... La

complascencia

avara

gaudides per mi sol, ta bondat
I. ha tornada noblesa i anhel d'eternitat,..

de les

coses

espurnejant i rica
que 'I esprit es musica.
parlar sense dir res;

Tu entendrás la mirada
d'

aquelles

¡Oh
i la

hores

en

Ilarc i sakvós

joia

inefable de mirar-se
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no

més!

puc dir

Tú sabrás que la meva lassitut no esperesa....
Serás diversa i plena de grácil ardidesa.

plegats podrem resar,
imaginaria: «Senyor, el nostre pa
els jorns doneu-nos en el dia d' avui...

Perxó tots els matins,

germana
de tots

17

V

Mes,

tú 't maridarás i el

será á

ma

vida

gust

gust d' una
passará

d'

aqueixes

cendra de

coses

roses...

Una ratxa de vent

per mon cor;
de
la
vida en mon cor.
s apagarán les llanties
en ma vida
cendra
de
roses
Roses marcides,

Cendres del teu recort, germana benehida.
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Dibuix de Torné Esquius

VI
Del caliu de les cendres s' enlairará
Serán tions
aventaré

am

ma

Del caliu de les cendres s' enlairará

Amor,

flama.

una

i altres flames les carns;
boca, 1` atiaré am les mans.

mas ossos

una

flama.

jo cercaré una dama;
dolç abrusament.
Flama d' amor gloriosa: cremar sens Ilaguiment.
amor, amor, amor, jo cercaré una dama.
amor, amor,

será tota

ma

Una dama

vida

com

un

tu, germana

imaginaria,

quan
vegi digui:—Jo t'esperava ja;
ens coneixem de sempre no més d'un sol mirar.
Una dama com tú, germana

qui

me

imaginària.

gracia femenina
joventut,
(gracia fina d'un vers, esbelta fortitut).
Com tú qui m has deixada la gracia femenina.
Com tú

qui

mas

deixada la

i has feta humana tota la meva

Jo sento en mon esprit el pes d' un cos de dona
qui s' hi aferma i s' hi oblida amb infinit oblit,
demunt les meves carns i reposa un esprit...
Jo sento en mon esprit el pes de un cas de dona.
Del caliu de les cendres
Faré tions dels
1` aventaré

am

ossos
ma

s' enlairara una flama.

i estelles de

boca, la atiaré

Del caliu de les cendres

s'
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mes
am

enlairará

carns;

les
una

mans.

flama.

NOTAS DE VIATJE
APÉNDIX A
LA

BRUSSELAS
LA

ES

pot

EXPOSICIÓ

"BRUXELLES

INFORMACIÓ

DE

DE BRUSSELAS

(1)

LA

-

KERMESSE"

joya de l' ánima belga. Molts la
Exposició. En certa manera, i si l' alegría fós la
única mida de la vida del home, aytal afirmació fora certíssima. Pero la Kermesse,
es quan menys la nota mes popular i bulliciosa. Figureuvos un turó al qual se puja
un

hont s' hi conté la essencia de la

consideran

com

á clou de la

rústica escalinata, i tot ell convertit en una evocació de la Brusselas dels
XV al XIX (primer ter-s). Teuladas.en punxa, botigas rialleras, brasserias i
estaminets de noms pintorescs (au Chat-Huant, au Soleil Vert, la «maison des
Bossus»—café servit exclussivament per geperuts etc.).—carrers tortuosos, la
per

una

sigles

«Senne», que per sa importancia fluvial ve á ser com el Manzanares de la capital
Bélgica, beffrois i agullas, campanils, rótuls, escussons,mostres infinitament va
riades dels establiments pseudo-vells, ponts, plassas porticadas, fonts, l indispen
sable «Manneken —Pis», l' infant sagrat per qui té la ciutat una mena de rite pagá,
jovial petit burgés, en qui en certa manera se personifica un curiós aspecte del es
perit popular belga... I tot alló, ple d' una munior, d' una gentada á vessar, tot alló,
plé de drincs de copas, de gayas riallades, d'acorts bruyants de músicas, de coblas
populars de cansons seculars, dominades totes elles per la cadencia del estribot en
de

moda:

«Carolina,

Carolina...»

La famosa Carolina Bauer, comedianta de Berlin, esposa

morganática del pri
comtesa
de
Leopold
I,
Rey
Belgas,
després
Montgomery, triomfa á la ex
posició, i sa victoria retruny per tota Europa. Son nom es evocat pels excursionis
tes del mar del Nort, lo mateix que per las «midinettes» de Paris. Ahuc—me diuen
--ja's canta á nostra mondial (weldtstadt) ciutat de Barcelona! Els concurrents á la
mer

dels

La série de crónicas quepera La Veu de Catalunya vaig escriurer de retorn de la Exposició de
Agost, Setembre y Octubre de 1 any passat, tenían destinades per floró y
remat aquestas notas de viatje. Las necessitats editorials del diari barceloní feren que la publicació dels

(I)

Brusselas en els mesos d'

fins á arrivar á tombar
any actual 1911, y considerant Ilavors
veritables notas cr. estiu, vaig decidir tancar de
cop al final de la crónica en que parlava de La ensenyansa á P Exposició, escribinthi una quartilla d'aca
bament. Quedaba doncs inédit
article present, el veritable final de la ressenya, y com que tota efemé
ride renova 1` actualitat d' una cosa, al complirse un any just del viatje, me plau dedicar avuy
original
als bons amics y als estimats Ilegidors de C1UTAT yseré content si trovan qualque curiositat en lo que
encís del recort. — R. - VIII - 1911.
per mí te ja
últims articles fos

feta

ab gran lentitut

totalment fora de lloc donar al

públic

ab tal retrás unas
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perteneixen als quatre ordres de tipos caracteristics seguents: els compar
tipos resurgits del bon any 1830,reviviscencia de la independencia del «petit
país» (axís es com els modestos belgas anomena sa patria), els soldats i gendarmes
ab sos «bonnets de police», ab la borla imponent, el cantador de coblas, i sos com
panys, réplica dels bohemis de Murger,els taberners i taberneres i els guardies cívics
i les minyonetes, del bon temps de las calces ajustades. levita i barret pelut, ample
mirinyac i cofa rissada, que tan bé s' avenen ab la patina apócrifa que Van-Neck
hb.sapigut tant be donar á aquells murs, torretes, teuladas i campanars...; els brus
selencs, en las venes dels quals salta i bull la sang enriquida de joya un poc barro
ca, per generacions de alegres vivents..., ells son els qui organisan las continuas
Kermesse
sas

i els

desfilades á la llum de las antorxas, música

en

cap, devansada per fileres d' infants

saltant, ballant i cantant, acás ab una certa ingénua picardía, ells son qui entre
Ilassats de brassos van saltant, homes i donas, joves i vells, rics i pobres, burgesos
menestrals i obres, noyas i joves, rera la Xaranga, ells el qui invitan, oferint galant

provinciá, al atónit extranger...; aquell, si es Fla
altaner despreci envers el «meridionalisme foll»
dels brabançons, i
un
xic aturdit, una mica miqueta escandalizat per
estrenger,
altres
cosetas
aqueixas y
d'aquellas qui donan als filosops tant que pensar pera de
batir i esbrinar qué es pitjor: si la perversió refinada, estética i correcta d'un poble
acreditat de viciós, ó la ingenuitat cocasse i quelcom barroera d' un altre, qui ama
saborejar el gust del viure, encara que allí tingui una certa sentor «de suif et de
i fraternament el bras al anónim
mant del nort, ab

saindoux»,

cert ayre d'

un

com va

dir d' alló mateix

en

Carles Baudelaire.

TERVU EREN
.EL PALAU REYAL-MUSEU DEL CONGO

1..4

j

palau,

han

encare

en

el

museo

belgas que no li perdonan á Leopold 11, la calavera
43 milions de francs en convertir l' historic castell

molts i molts

da monstre, de

gastarse

geográfic

mes

ric i ben instalat del

á l' altre banda de la maravellosa boscuria de

mon.

Soignes,

El recó de Tervueren,

es un

lloc

tranquil,

de

se

apropósit pera las casseras ducals que allí s'preparaban,
nyorívol repós, punt
un
de
bellesa
parc
inenarrable, ahont la frondositat augusta es tota es
rodejat per
el més

maltada d'estatuas de Dillens.
El

Palau-Museu,

está tot ell dedicat á la Colonia del

Congo.

Cada sala

es

de

especialitat
Flora, de la minería i productes forestals, de la
Fauna, la sala geográfic-comercial... Cada una d' ellas está instalada ab un luxe in
descriptible. Tots els trespols son de ric marbre, tota una galeria. que conté prin
cipalment quadros i obras de art escultóric executadas en marfil del Congo, está
dicada al estudi d'

Etnografia,

una

ó branca científica

de la Geología, de la
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ó económica:

la sala

de la

tota ella revestida de marbres

opulents,

al

mitj

hi ha

una

rotonda

soperba,

coronada

per alta i gallarda cúpula... tot, tot es de marbre de las mes raras i costosas cali
tats. Els jardins interiors del magnificent edifici, els elements dels quals no son
altres que columnetas de marbres, surtidors i parterres de flors sempre geranis
ofereixen un cop de vista deliciosíssim.
Totas las salas ostentan grans frisos ab pinturas d' escenas de la vida dels in
dígenes, ab vistas, panoramas, paissatges diversos d' aquell pais. La sala comercial

objectes que la colonia del Congo consúm, ab expressió
procedencias, etc. etc. Hi han grans planos-maquetas
Boma, etc., tipos d' embarcacions, vestits, models
d' indumentaries, etc. A las altres, hi han grupos escultorics reproduhint tIpus et
mográfics, costums, industries, etc. per exemple: la recolecció del caoutchouc; hi
han mostres completíssimes en una paraula de totas las produccions del Congo ab
expressió de la llur aplicació i de Ilurs facilitats comercials. El Palau-Museu de
Tervueren, es en un mot, un inmens Reclam per '1 Congo. De passada constitueix
un horrenatge á l'ambició i temperatnent
imperialista del difunt Rey Leopold, al
se
no
sols
la
iniciativa
sinó la direcció i realisació matel ial
deu
qual personalment
d' aquest alarde de potencia, i qui pera fer assequible sa obra feu obrir la avinguda
colosal, dita de Tervueren, ample de 80 metres llarga de 12 Km... i tot aixó contra
la voluntat de la major part del pais. I ell, que á Tervueren dedicá tots sos esforsos,
no pogué veure arrodonida la seva obra, morint pocas semanas avans de termenarse.
Fou el nou Rey, Albert, qui inattgurá el Museo-Palau, qual acte constituí un dels
primers fets de son regnat. I es de veure la cara dels bons belgas al ensenyar als
extrangers la Maravella; en llurs rostres s' hi pinta amor propi devant la nova
gloria nacional, ensemps que la recansa escandalitzada devant del gaspillage affolé
conté mostras de tots els

detallada de preus, calitats,
de las ciutats: Leopoldville,

del sobirá famós.

ANVERS
LES TERRASSES DEL PORT

parlarvos del riu Escalda, ni de lo monumental
i dels edificis, de lo inmens de les estacions, de la bellesa de la
Catedral, del Hotel de Ville ni de la magnífica font del Brabo feta per Jef Lam
beaux, ni de Rubens, ni dels Museus, ni de la dolsa boirina fluint vers un cel tan es

No

he de descobrir Anvers ni

dels

carrers

pessament gris

i

contenir la ciutat

uns
en

núvols de floca blanca, tant blancs i tan propers, que semblan
un racer amorós i confortable... No he de dirvos la emoció del

aeristons del carrilló, música sorprenent dolcíssima qui baixa, com dels núvols, del
campanar de Santa Maria, desde cent cinquanta metres d' alt, ni tampoc vull evocar
els sentiments de la meva anima á dins del Museo Plantin Moretus, la casa autentica
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dels famosos
la

época

impressors

del

sigle XVII,

convertida

ditxosa d' Albert i d' Isabela.

No vttll

parlarne

de las arts

gráficas de

del arrobament estátic

en que un quedaba al mitj dels divins
i gravats de la edat d'or i anteriors,ni de la unció
de entrar á la mateixa botiga de llibrer, intacta i polsosa, ab els Ilibres

manuscrits, incunables,

reiligiosa

en museu

impresions

d'encarrecs i de comptes demunt del tattIell, en
bes prohibits pel Duc d' Alba, pel Tirá, entre'ls

qual encara penja index de 111quals ho son els mapae mundi...,i
la emoció de veure la taula hon dibuixaba Rubens,a1 servei de la casa, i las pretnpsas
una de las quals avui encara funciona, i els
diposits de lletra, i els plecs de probas
corretjidas, i els originals i la enquadernació, i la fosa de tipos i la impresió de
matrius i els punxons sacratíssims, gérmen i fasse primera del nobilíssim art de la
imprempta, el musseo de gravats i la Biblioteca, i el pati interior tot cobert d'eura
venerable... No, no he volgut parlar d' aixó, en aquesta nota d' Anvers, malgrat se
m` escapin de la ploma espurnas d' alló que servo devotament com recort piadós
d' unas horas de plè fruhitnent del esperit, d' extassis acas
may sentit tan intensa
ment com á la bona ciutat d' Antverpia i deixeumela anomenar tan sols una vegada
pel poet ic i famós norn Ilatí-flamand.
Ni del port en vull dirne res. Solsament m'he empenyat en fer menció d'una
acás molt insignificant cosa:—i dedico ma observació als
distingits amics Srs. Du
rán i Ventosa, i Agulló.(1) A la part central dels molls d'Anvers, hi han, com ó tota
la extensió, docks grandiosos, si fá ó no fá, instalats per 1` estil dels de Barcelona,
pero.els d'Anvers tenen demunt la coberta un gran passeig, un ample i espléudit
«promenoir», als quals s' hi puja per una rampa. D' allí dalt se domina un panorama
hermosíssim:
altre
Escalda, fins á perdres de vista, la planuria inaca,bable á
banda de riu, vaixells i mes vaixells, i l espectacle animadissim del tráfec d'un dels
ports mes importants del mon; tot aixó pot contemplarse cómodament, i gaudir de
son encís, desde las magníficas terrassas.
I jo pregunto:per qué no poden aprofitarse els magatzemsactuals de nostres molls
de Barcelona pera construirhi al demunt--ab sols colocant sobre la teulada combada
una sencilla superstructura de fusta i obra—terrassas
pera passeig, que resultarian
tant interessants i de cops de yista tant espléndits com al d' Anvers i que ademés
contribuirian á fer cobrar afició al mar á la gent de nostra terra, que va fugintne
tnés i més, i majorment quan l'espectacle del port arrivará á ser cosa prohibida per
efecte de tantas dificultats i obstacles que cada día ens
ocultan més i més... Cal

Mentres
temps.
original d' aquestes notes esperaba ran,la á La Vca, vers
Octubre del any passat, va suscitarse la qüestió de les mirandes del port de Barcelona.
L' alcalde de llavors, Sr. Roig y Bergadá, partidari d' aqueixa mateixa idea va remóurela. Alguns diaris
ne parlaren, La Veu mateixa, entre ells, y jo vaig témer que la publicació de ma nota seria, per lo tant,
latrée.— 1-la passat un any, no ha succehit res. L' amich Pol y don Lluís Durán tenen.encare la paraula.—

(1)

Les veleitats del

el Setembre

ó

R.-V111- 1911.
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que hi

pensém: un passeig sobre

'I

port pot

enclourer

una

gran trascendencia á la

moral de la ciutat.

¿No
en

es

vostrLs

pendre

aixó, amic Pol?

mans

i

Aqui va aqueixa flor d' Anvers que vos porto de viatge,
las del altre amic del mar, senyor Durán pot reviure encara i

en

ufana.

OSTENDE
LA PLATJA DELS

VULL

intentar

una

vindicació de la

platja

de moda més

preferida

NENS

per la aristo
son nom ab

cracia del continent i de las islas. Ostende...—moltíssims evocan

paradís
com
oportunitats
joc, l'aventura, kursaals, cassinos, el luxe feme
ní en apoteosis,—aixó es lo que Ostende significa pera milions d europeus d' ale
gre viure i de epicuria imaginació...
Mes, atnics, á mí, la impressió que Ostende me feu es totalment inversa. Alió
hont molts escriurian maliciosament; el paradís de las donas, jo posaría amable
ment: el paradís dels nens.
Oh, la delicia d' aquellas cabinas plantadas en la sorra fina, retir ideal pera
la lectura de cara á las pálidas verdors del Mar del Nort, i de cara als jocs dels
infants, de Ilegions d' infants, blancs i rosa, tan bells i tan sans i vigoroses que
semblan aplegats allí per una tria acuradíssima entre els mes bells, sans i vigoro
sos del continent i de las islas vehinas. Mireu qu'es notable, veure dotzenes de mils
d' infants i no veuren cap de rostre vulgar ó de maneres poc finas, i aixó que allí
els nens campan en la mes plena i cabal autonomía. Ample payola, ó bé elegant
gorra-turbant, jersei ajustat, peu y cama núa, una pala, una galleda, una bandera,
las nenas faldilla curta i cabellera al vent: vet'aqui la induinentaria—prodigi d•ele
gancia i senzillesa—i l' instrumental d' aquella munior jovenívola, que entremitj de
las cabinas, i mes avall prop del mar que s' estén éo. s' replega, ó be dins ja del
aigua, juguen, saltan, corren, cavan sots i aixecan turons i castells d' arena, i hi
plantan triomfalment la banderola negre-groc-vermella. Nens, nenas, maynaderas,
didas, institutrius, misses, frdaleinen, demoiselles, tot aquest mon infantivol ó
al servei dels infants, rebull en la extensió de la platja inmensa, agitant las notes de
color, notes ben simples i puras: blanc, tot blanc, pels vestits, ros d' or per las ca
belleras, blau pels ulls, rosa pera galtas, brassos i camas, rosa i blau cel per las
ombrelas.. Las damiselas son totas blancas, habilladas ab simplicitat i elegancia tan
extraordinarias, que un trova que jamai pot la dona, al travers dels sigles, vestir en
forma que divinisi i dignifiqui tant ses lineas i volti al cós d' una auriola de puritat i
la delectació

galant

d'

un

Monte-Carlo, d'

un

de Mahoma sobre la terra,hont les
els grans de sorra de la platja,.. el

edén

sensual, material,

d'aventures
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son

ver

tan nombroses

1

gracia

tals. Una gorra ó turbant de tricot, ó be un vel
graciosament disposat en
coia ab els panys flotants, un vestit blanc de punt de tricot
lleugerament modelat,
curtet airós. Llurs mans porten sempre ó un Ìlibre ó una labor...
Llegeixen, ó tre
valan â dalt de la digue, passejant, á baix á la platja, sentadas á la sorra, ó en ba
lancins prop las cabinas, ó desfilan en
portland, ample de cinquanta metres i
las estacions balnearias desde allí

Sovint

una

acompanyants,

bandada de
ó ab

alguna

bicicleta, á lo Ilarc d' aquella explanada de
llarga de divuit kilómetres, que enllassa totas
fins á Nieuport, vers al Mitjdia.

nens deixa els jocs, entra dins al mar ab las mainaderas
aixerida noya ó fins ab una venerable dama d argentat

mar besa Ilurs peus nusos i prodiga casts acaronaments á las damas i da
miselas que á ell s'atansan confiadas. 1 bé, companys maliciosos, no es
aquell espec
tacle infinitament mes bell, mes pur i mes humá--i sobretot mes interessant—que

cabell. La

el de la dona de mon, que mes avall pera cridar
na grotescament devant de las onadas?

Iluny,
ALLI
periodistas barcelonins,
al

_

una

familia de

canta la «Carolina» ab

aigua

miradas i tentacions

burgesos belgas en trajo de bany
á la cintura..,

retrocedim pera

no

se

contorsio

fa la sardana i

avensa; nosaltres, pobres
mullarnos las sabatas. Mestrestant, un
el

mar

respectable cavaller, ab barba poblada i lentes d' or, é imponent jaqué,—
de segur un ministre, un banquer, ó acás un catedrátic
alemany,—s'ajup, se descal
sa. i s' en entra flemáticament, serenament dins l'
aigua, les botes i els mitjons á
ventrut i

la má...

RAMON RUCABADO.

Aqui fineixen

les

cróniques

sició de Brusselas.
ilustració

i

Elles

de la

Expo
siguin á

profit de nostres
benefici i glo

ciutadáns i á
ria

final

de la Patria.

DOS SONETS

EL

Quan
com una
un

REPÓS DE

LA

NIT

han sonat les dotze tan llargues i
salmodia qui fa dormi la nit,
n'entra a dins del esperit
pensaments de coses estimades.

gran repós

i 'm venen

pausades

me

Tots els de casa dormen... Ses ombres
voldria que fruissin am mi d' aquet delit,
pero restessin mudes, tan sols mirantme fit;
de

ma

beatitut

ne

foren

amparades

encisades.

En més properes cambres un dolç panteig se sent...
Mos pares, ma germana... ¡com els estimo are!..
Jo sento que reposin sense tenir-ne esment.
Ma solitut es torna d' una armonia clara,
ma cambra es perfumada per un amor mai dit
i 'm ve

una

són tan

dolça

com

si 'm vetllés la

mare.

11

DE

AMISTAT
Á CARLES RIBA

Ampla claror del jorn, claror Iluenta,
qui s'es feta del goig d' una besada

que cel i mar somniant en la callada
serenor de la nit, s' han feta ardenta.
De
la

qui ha somniat, la mar plaenta
blavor del cel tota ha aspirada

amor

gran
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i el cel de fruició,

pels

gerda rosada
resplandenta.

llavis ha vessada

dolor, hora sagnanta,
grávida fos la mar pesanta
al cel infinit son benamat,

A 1` hora del
com

si

crida

esdevinguda
esmaperduda
plor 1` amor gustat.

i la blavor del cel ha
infinita albura

una

qui

ti retorna

en

LLUÍS VALERI.

UN ALTRE LLIBRE DE MOSSEN

RAMÓN GARRIGA
ESTAMPAS

I

I

CALCOMANIES—BARCELONA,

EUSAQUI

BOIXADER
1911

terra d' homes de seny que, dissortadament,
las
criaturades
dels nois, i desseguida els hi treuen
paciencia per
la son de les orelles, i els hi posen pantalons llarcs ó els hi compren rellotge ó bici
cleta fent-los nomenar al pa, pa i al vi, vi, ensenyant-los á llegir prompte lcs lletres

h

no

com en

aquesta

tenen

dels duros i

posant-los

compromís

de fer-los

d'

aprenents ben tendres encara, deslliurant-se aixis ai! del
á estudi; an aquesta terra doncs ha sorgit un home prou

anar

senzill per enamorar,se de tot alló que enamora als nois i els hi fa la vida: els auce
llons, les flors, els petits insectes maravellosos de vestits i de costums; prou just
en sos grans
per ser iniciat en els secrets del viure d' aquest sers ignoradíssims
á
tots amb el
i
savi
tráfecs i campanyes antigues i modernes;
prou
per explicar-les
contador
tan ple
i
escau
á
un
to senzill que necessiten tan nobilíssimes gestes que

de la ciencia que conreua.
,
Els mestres catalans qui's migren dins un aixut sense esperances d'acció popu
lar á favor dels nois, li han d' agrair á Mossen Garriga que ls hi posi entre mans

aquest

doll beneit d'

vora de les

No

es

quals

aigua

frescal qua hi cantará be dins les nostres escoles llordes
remor de vida.
al nostre entendre, hagi trobat encara 'I fil verda

s' atára tota

que Mossen

Garriga,
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der de lo que s' ha de dir als nois. Encara fa literatura pels nois
dels grans i d' aixó ens hem de doldre perque seguint
aquesta vía
vertir l'objecte, en pretext banal. Hi ha pels nois bon tros de

per ..ser gustada
's tarda á con

no

subjectivisme

contalles; hi pcsa
ca

encara

psicología empírica
precisament lo que ells

tambe la

aixó

opinió, la
personatjes al

á voltes la seva
dels

seva manera

art de

de

en ses

veure i sacrifi

presentar

escenes

i tot

venen, lo que no 'Is hi es de bon gust i per tant
lo que no tasten i no 'Is sodolla. Els nois demanen fets (ni tant sols arriven á as
pectres) fets crus i nets, i art del cantaire está en la tría i ordenació sobries
d'aquets fets que en llur ordenament han de dir la veritat artística, i en la
es

substantivació

oportuna

de

no

tot

lo que

aspectes extraordinaris.

presenta

(oh
antipatica moraleja!) se
rau
noi
el
aqui
pel
principal goig de les rondalles,
tin) esperit naturalment recte i justicier de cada
reflexions

la clásica i

Les

les treu sempre i á son gust (i
essencia de llur valor educa
infant. A mes, Mossen Garriga,

al nostre entendre

no s' arrisca á
segar assumptos capdals en el camp vastíssim de
la literatura per nois. Li agrada mes espigolar en el terrer de la llegenda, terra abo
nada per poetes fantasiadors i romántics. 1 tanta cosa bona i maravellosa que hi ha
en lo ordinari i present! Deixant apart el
rengle de les biografies que tractades ani

temptadoras i prometedores de planes bellíssimes,hi ha, en l'especia
Garriga, una mina d' assumptos á explotar pels nois en la
narració verídica i humanisada de les lluites, les aliarces, eis tractes, les amis
solta,

son

tant

litat mateixa de Mossen

tats, les costums de flors i insectes, basant-se
vldes mateixes que deurian buscar-se
de la ciencia més al dia.
Nosaltres
rador
que

en

ens

am

aquest
ha donat

tot aixó

no

una

llarga

pacientment

volem pas

llibre ni rebaixar d'

un

estona de

en

esmenar

els fets reals, en la veritat de les
amb ulls d' artista i am les eines

la

plana

al nostre

distingit colabo

traves de dit el merit intrinsec d'

goig i,

tal

com

es, ens hem acuitat á

una

obra

posar-la

que tinguin in
fants á estimar. Literariatnent hi ha en tota
obra una gracia i un encis que ena
moren. Sant Francesc i Mossen Cinto hi alenen per dins oreig de simplicitat, de
puresa, de candor una mica arcaics. Un diria art de retaule mancat enterament de
en mans

dels nostres nois i

consistencia,

sense

gens de

llegidors

Els nostres

s'en

ens

acuitem

á recomanar-la á tots els

cos, pero sobreabundant de fe i d' encis

podrán

assegurar

en

Estampa

que

sobrenaturals.

copiem

á conti

nuació.—G.

L'ABELLA

APROFITANT
—Any
nestra,

aquet

el

just

moment de regar la clavellina

dematí tn` ha entrada al recambró

una

de be sial...

Era la

primera

nota de bon

temps

que 'm duia
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L

que mantinc

abella.

alegría...

á la fi

1 la benvinguda, després de rondar i vagar esmaperduda per la saleta i arcova,
tafanejamtho tot, amb aires d' excursionista que per primera:vegada explora un pa
ratge desconegut, se n' ha entornada als vidres de la finestra hont el sol ja hi co
mensava a teixir i a

urdir

sa

cortineta de llum i de tebior...

—Reposa, reposa, tafanerota, que deus estar d'alló més cansada d' aquet mi
nuciós escorcoll que acabes de fer de la meva cambra.
—Francament, estic lasaa, i ja que tn` hi convides, reposaré de gust una esto
na aqui frec dels vidres
que 'I sol me retorna, i a defora encara hi bratla un aire
geliu que

'm balba les aletes... De bona gana, ara, no'm mouria del teu recambró
es tebi i també perfumat d' aquest esqueix de romaní que tens damunt

aire hi
que
de la taula...

¡Peró,

no'm

donguessis,

per

Deu,

la mala mort de la

mosca

safaione

avespa, que no m` ha duda aquí cap intenció dolenta!,..
—No 'n tinguis cap por d' aixó, que encara que ho fossis mosca safaionera, o
brumerot o avespa, tampoc te donaria la mala mort que dius, perque respecto tota
vida com a cosa molt sagrada, i mai ha fet pera mi la feinota del butxí,.. 1, cóm
vols que 't mati a tu, amigueta meva, germaneta meva que diría Sant Francesc, si
ra,

del brumerot

o

de

abella, i les abelles son dignes de tota cura i honor i lloan,a...
—¡M` has coneguda! Certament, soc abella. Soc la reina d' un aixam, que,
com aviat serem a la Candelera, avuí he sortit del rusc pera donar un tom de repás
per aquets encontorns i aixis ferme capassa de com está el temps, si de mala tem
pura o be de bonansa, si les florides són avansades o be retrassades, perque puguin
ets

una

sortir més refiades del

meu

convent les abelles del aixam

a recotnensar

la tasca

sa

grada de la mè1 i de la cera...
—Doncs, que a defora encara hi sents fret i aquí t` hi trobes tan a pler, germa
neta, reposa fins i tant que vulguis, que jo no te'n esquivaré pas fins que'm diguis:
«prou... óbrem la finestra i retórnem la llibertat...»
Mentres tant que 'm farás tan bona companyia, jo aniré rumiant una rondalleta
qualsevol per escriure, que tinc compromés un llibre d' Estampetes per uns infants
que estimo molt....
—¡Ah, ets poetal...

—No pas encara,

pobret de mi.., ¡Tan de bo
paupant, paupant... Veias
llegendes pera acontentar

ruta, i hi vaig paupant,
rondalles, cantarelles i

prosa minsa i volandera.
Cabories, que 'n diu la gent del ideal
encenser

d' amor, sinó

guardiola

que ho fora! Tot just comenso la
tu, no faig més que empescarme
la quitxalla... ¡Rés! Tot plegat

feixuc, aquella que

fa del

seu

cor, no pas

d'or...

—Doncs, ¿vols que 't conti, ara que 'm baga, la llegenda nostra, la llegenda
de las abelles, que acás mai ningú la ha escrita encara?....
—¡Oh, si! Cóntamela, cóntamela, ara, la vostra llegenda, que déu esser bonica,
molt bonica..., tota de mel i Ilum...

¡Cóntamelat
29

¡Am quin gust

escoltaré!...

pleret a pleret, am aquell seu bugonar que te la dolsor d' una mare
les aletes transparentes i ara
resa pausada i tranquila, ara fregantse
les potetes balbes, me va anar contant aquesta llegenda que ara us la narraré,
escriuria darrera d' una estampa marfilina, campida d' un groc de cera
que jo
I ella, a
abadesa que

pura...
I al bell

mitg

de

estampeta,

Abella reina. Una abella d'

a

or am

de imatge devota, hi posaría a n'ella, a
les ales exteses i ubriacantse del perfum d un

guisa

neu qne regalimaría la mel en serrallines d' or fos.
1 per corona, fent marc a l'estampa, una florida de roses
i farigoles i de tota llei d' herbes d' olor.,.

lliri de

de

pastor

i romanins

* *

Veina de Santa

una

dóna, també velleta i

xorca,

que

mentres

amiga.
Una senzilla paret de tapia partia els jardins de les dues casas pariones, i de
florida de roses, lleixamins i mareselves, la paret divisoria no 's veia, i era

la Santa
tant

Agna s'esqueia

va

remandre estéril

com

mateix que no hi fos.
Els dos jardins de tan ben
S'

ella, Ii

avinguts,

va ser la més fidela i íntima

s

eren

agermanats

com

les dues velletes...

fet bessons...
fatlera i taleia era
que les dues velletes no n' havien fills, la seva única
feien
de
tan
florits
enveja de
cuidar tan be com sabfen dels seus jardins, que
I

eren

com

totes les

comares

de Nazareth.

se compartien els esqueixos, se bescambiaven el planter i les
altra.
i
de
la
florida, tan mestressa n' era una com
Ilevors,
no
's
deixaven
mai
les
dues
I
padrinetes...
Ara al dematí, fins a mitgdia, Santa Agna, tota joiosa filava Ilinet sotal parral
i
de casa la veia, i després, en essent a la tarde, la vehina, ,fins a fosc, surgia
i
a
ombra del
parral de casa Santa Agna. ¡lot filant surgint i

I

amigablement

apedassava
apedassant, era

gemat

com abdues anaven descapdellant fins a
encetall,
fent cada
la sedosa medeixa dels grats recorts de la infantesa... I s' hi rejovenfen
i
dia el mateix repás de sempre... S'ho contaven i retreien tot: alegries tristeses,

bonic de veure

falliors i esperanses...
més íntima
Perú, va venir un dia que la vehina s' adoná am sorpresa, de que la
la
bona
I
adéu
germanor!..
amiga n' anava am senyals de ferse mare. aquell dia, ¡ai,

¡ai,

adeu tanta benavolensal...
sedosa madeixa dels

ja no va descapde
parrals...
Ilarse mai més a la llum del dia,
regalada
De
enveja i quimerada que la vehina va pendre d' aquella sort inesperada,
hauria volguda per ella, va devenir enemiga seva, peró, tan enemiga
que ben be
Aquella

a

grats

recorts de la infantesa,

l'ombra

dels

i de tant mal cor, que ¡ave Maria! sense tenir gens d' espera, va cuitar
pel poble les Iletjures més afrontoses i vergonyantes per Santa Agua.
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a

esbombar

I enverinada

com una

butzinant, llevantli tota

mala avespa, anava d' assí i d'allá; murmurant, maldient i
de deshonors i baixeses...

mena

ple de lo que bescantava aquella mala llengua...
En aixó, está clar que 'I dimoniet, rient de content, s'hi fregada les mans pelu
i ell, bufa que bufa, ajudava a abrandar la foguera de la calumnia... i bufa que
I tot Nazareth ti` anava

des,

escardot pitjor, que es
bufa, escampava arréu, tant com podia, la mala Ilevor de
el de l'escándol...
I les dónes malicioses, riu que riurás, feien mofa de l'estat de la santa velleta...
Vetaquí que un dia, Santa Agna (qui mal no fa, mal no pensa), pren el fus i
truca á la porta de càla vehina. I
envejosa, esclafint a riure la fa esbroncar, com
si alló fos cosa del diable, fins que amb un regany se la va treure del devant, ba

portes per mai mes entrarhi.
vetaqui com de tan amigues que eren
peder...
rrantli les
I

estades,

van

devenir

renyides

a mes no

No pas per voler de la santa velleta, que prou de tot cor la perdonava, sinó
altra, per la gelosia que 'n sentía d' aquell fruit de benedicció am
per l'enveja de
'I
cel
habia
afavorida ara a las seves darreries...
que
.

...

Va venir
la
va

Verge

Maria, molt

revenir

en

.

.

gentil

.

.

deslliurament... I quan hagué nada tan felisment
i agraciada, oh. aleshores,
enveja de la mala vehina,

hora fausta del

seu

follia...

Fellona i traidora, tot el sant dia passava a
aguait, sempre espía que t` es
dels
rosers
de
la
tanca, i ara per darrera dels fines
pía... Ara espiava a través
i
el
com
dos
carlets de roure,
anaven rique
trons ajustats. I
desfici,
inquietut

cormenjántsela...
aquella tapia partidora dels dos jardinets bessons, aleshores va créixer alta i
ferma separantlos ben be... I si no hagués estada tan alta, prou que una nit la mala
veia hauria provat de saltarla furtivament, i ja que de rés hi valien :els seus con
jurs de malefici per corsecar a mare i filla, feta una quimera s' hauria rabenjada
folgadament, esbrancantli aquells rosers tant florits, iii hauría feta la corretgeta
fonda a n' aquells arbres tan fruiters, iii hauria esqueixada aquella parra tan espo
hi espleta
nerosa, III hauria malmés i retrinxat tot aquell be de Deu de florida que
va com un maig... Peró, ¡la muralla era tan alta!,..
I malgrat tots els conjurs i sortilegis de la mala vehina. el jardí del costat flo
ría que enamorava... i á la filla de Santa Agna, cada dia se la veia creixer més xa
mosa i espigadeta, més gentil i agraciada...
rant,
'

I

I

com

diu la nostra cansó:

La Mare de Deu
quan

era

xiqueta,

n` anava á costura
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apendre de lletra
Susagna

a

ab Santa

Santa Pauleta...
seva
per anar a la costura, Santa Agna, tota amoro
prenía la Ilissó... 1 presa la llissó, dins la bosseta de drap u posava, juntament
am la tasca senyalada, la poma camosina pel brenar, i d'ella prenia comiat
ab un
petó, sonor com una moneda d'or..., i pel camí Deu la guiava i també angel bo...
Vetaqui que, tant Santa Agna com sa filla, la molt gentil Maria, totes dues
sentien un enamorament per les flors, i per aixó el seu jardí de tan ben cuidat, flo
ria esplendent i perfumat com una reliquia de paradís...
En cambi, el jardí de
altra, el de la vehina, pel descuit i deixadesa en que Sa
mestressa ara 'I tenia (com que passava tot el sant dia espía que espia, remugant
dicteris i maquinant malvestats) semblava un ermot...
¡I per aixó, ara veieu, la mala pécora com se revenjaval...
Ara feia blanc de ses revenges, el paradissiac jardí.
1 cada tarde, sorruda i malcarada, eixia a donar un tom pels defores del poblat,
s'omplia la falda de cogula ben granada, de Ilavors d'escardot,de calsida i juhi, i abans
de fosc, a belles ambostes per dalt de la tanca, tot ho sembrava al jardi del costat.
Pero, ara veieu, de res Ii valía la diablura. L endemá, totes aquelles orugues
de malignitat, ja s'eren tornades papallones inofensives que a voladuries llufen al

I abans de sortir de c'à

sa, Ii

sol tota 1` orfebrería de

I

vetaquí que
propet del

donada

un

a

ales...

d' una gerra. que per vella i consentida geia aban
la
vella
pou,
xaruga, trobá que s'hi era amparat tot un aixam
te'n fa? Al cor de la nit, pren la gerra i d'una revolada,
altra banda de la muralla, refunfunyant:

dia,

seu

d' avespes. I ella,
¡allá vá! tot ho holca

ses
a

dins

—¡Anèu, anèu, remalaides, a fer nosa aquí al costat!... Tant de bo que a fibla
una com a l'altral...
des tornesseu cegues, ben cegues, tant a
I 1* endmá, al ferse clar, com cada dia, la Verge María se 'n baixá al jardí, i al
trobar aquella munió d' avespes, totes brunzint quimeroses i despacientades, ba
gant disperses les unes per assí i les altres per enllá, les va dir, bondadosa:
—¡Ai les pobrissones... Sieu benvingudes. Si el meu jardinet us plau, quedeus
hi a bona hora, que jo us hi daré franca estada!
I donantleshi per estada la buidor d' un socó d' alsina, va prosseguir:
—Vetaquí la vostra caseta si la voléu... Si ella, us plau, ja us hi podéu quedar
desde ara i jo 'n seré molt contenta, perque seréu les companyones més amigues
de la meva mare, que ara la pobre se quedará tota soleta, com que jo avui me ln
tinc d' anar al Temple per oferir a Deu la flor de ma virginesa...
I ja que veig que us plau aquesta barraqueta, abans de partir de casa, en re
cordansa meva, us faig dó d aquesta benedicció:
«Avespes malignes ereu, abelles benignes seréu desde ara...
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Abans, ab
De rés
tres

us

aquella vida que duiau tan lliberta i esbogerrada, rés feieu de
servien les flors, i per aixó, vanes i aixutes de tota dolsor eren les

bo.
vos

bresques.

I

ereu tan dolentes i entremaliades, qne us era diversió fiblar a tothom sense
tó ni só. I per aixó els homes us aburrien fins i tant que us maleien i us perseguien,
i trobaven pler de malmetre '1s aixams que atrapaven, i satisfets sucarraven els
vostres avespers, i encara sentien més pler si darvos podien la mort més marti
ritzada...
¡Desde ara no!... Desde ara, ja fareu vida de reculliment, d' ordre i treba11...

Casa vostra semblará talment

un

convent. I

a

dins

de cada convent hi haurá

reina que tindrá per
aixám la bondat d' una mare abadesa.., I el vostre bur
tindrá
del
gonar,
quelcóm
plácit murmull de les verges quan resen...
una

Sabréu treure bon

profit

I la vostra labor será
I per tanta valía
maltractades...
I en cada jardí i

ja

un

de les flors i de la llum del sol.
tresor de Ilum i de dolsor...

'1s homes

us

posarán estima, i

no

seréu més

perseguides

ni

cada hort trobaréu

un rusc per ferhi morada...
del vostre convent, humils, pacientes i secretament,
ben abscondides a tota mirada tafanera, poquet a poc, feréu el miracle de tornar
en cera la Ilum del sol. I aquesta cera tornará a esser llum... I será
aquella llum be

En la

en

rigurosa clausura

neida que les verges quan professin portarán a sa ma dreta, i també la durán els
sacerdots quan serán consagrats al servei del Senyor, i també la durá aquella be
naurada Verge que temps a venir infantará la Llum del mon...
1
tres

com

que sabréu tornar
d' or...

en

dolsor la flaire de les flors, desti-larán mél les

vos

bresques

Solsament

fibló,

que
treveixin a

us

malignes avespes que heu estades, guardareu ei
defensiva per agullonar als dolents, sempre que s'a
la vostra clausura i malversar els vostres tresors.

com a

recort de

servirá d'

arma

profanar
¡Adeussiau!... éAvespes malignes

ereu?

¡Abelles benignes ja

sou

desde aral...»

***
—Vetaquí
havía escrita

rondallaire la nostra humil

llegenda

que,

a

ben segur, mai

ningú

encara.

plau, ja pots escríurela, darrera de qualque estampa....
llibertat, que ja`m sento reposada y reviscolada, i l'aixam fri
sa saber noves del temps, car aviat serem a la Candelera, festa de la nostra Patro
na, i aquell dia, ¡oh, quina alegríal... Ab sa claueta d' or ella ens obrirá les portes
Si ella`t

Y ara, tórnam la

del convent, i totes n' eixirem
aleluia per

jardins

que arriba....
--Doncs té,

i

montanyes

resant les absoltes al hivern que fina... i cantant
sortirem en professó al encontre del bon tems

¡ves!... ¡volal... ¡Adeu
llegendal... ¡Será la primera del llibre!...

la bona
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amigal... ¡Deu

te pac

hermosa

EXF'OSICIÓ

1 RIFA

TAT" A CAN

AWY

SAI5ATER

1='ElE

-3 DE SETE/v‘E3RE DE 1911

CIUTAT,
ara

que

porta

darrera

un

's retorna amb
de

publicació,

silenci
un acte

un

imposat

per

contratemps sorgits

adquirit,

notable. CIUTAT ha

petit Capdal

"CIU

d' Art i aixis

com

::

á

trascantó,

durant el

temps

s' ha esforsat

sem

notabi
pre en sembrar á la mesura de ses forses bona Ilevor en aquest ram
Iíssim de cultura, ara preten també escampar entre sos favoreixedors aquesta
collecció de dibuixos i
bat á
Hi

possehir.
figuren en

pintures verament artístiques

i

originals

que ha arri

Vancells, Viver, Galí, Nogués, Aragay,
Esquius, Llongueres, Torres García, Clará,

la colecció:

Benet, Torné
IVo Pascual, etc.

ja irradien claror de veritat i de
bellesa. Desde '1 dia 3 de Setembre queda tot exposat a casa el nostre amic
Pere Sabater pera gaudi dels ulls de tot-hom i pera temptació de les butxa
ques

ta

mes

noms tots

que per si sols

modestes.

Aquestes obres les posem al alcans de tots en
á 1 pesseta cada número.
El dia del sorteig será anunciat oportunament.
NOTA:

can

següents punts.
Droguería Galí i C. S.

Se venen números als

Bonifaci Romero,

á la

Carné, á la Conserjería
nostra Revista, Sant Joan,

Vda.

de la

la

14.

la rifa que deixem ober

A

can

Pere

Sabater,

a

Cta., á la Confiteria
Agrupació Regionalista i á la Redacció de
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en

CURS /v\IQUL-ANGEL
han sigut escoltades i va a treballarse la publicació ín
tegra de les onze Conferencies en un tom luxosissim abundosa
m nt ilustrat tot a l'altura del Curs La
publicació se fará per suscrip
ció pública sempre que aquesta sigui prou numerosa per cubrir els
gastos. El preu de la suscripció será 5 pessetas que s' abonarán al
moment de la entrega del llibre.CtuTAT al donar la noticia,te 1.honor
de obrir i encapsalar la primera llista que no duptém será continua
da aviat pel gran nombre d' amants de la Cultura i de
Art am que
compta la nostra Terrassa.
ES

I

veus

Suscripció
CIUTAT dos

per

exemplars.

publicar

el Curs

Miquel-T\ngel
10

.

pessetes.

C1ÓN1QUES 1
COMENTARIS
Del retrás de «Ciutat»

Heusaquí un mal que sembla sense remei. Pero
tampoc tenen motiu de queixarse perque acabem

'Is nostres

suscriptors

a

la llar

sempre per cumplir. Aquí pre
sentem un número doble que si be 'n demana un altre per lo tart que 's aparegut al
mon dels vius, pensem que ja satisfará inquietuts prou fonamentades.
Aqueix és, al

ga

menys, el nostre intent. 1 el nostre desitj de
que
per tocarne un
tres llegidors, veurán que
manca

a

cumplir es tan extricte que ni 'I gravat
cada mes, passem per alt, puig si s'hi fixin be els nos
número aquest conté quatre planes mes de les de re

glair ent.
De la Gitana d'en Benet
A Terrassa
la Gitana d'

gués algu
casa

en

es

aparescut aquest

ja per sempre. Tot-hom sap qui es
qualsevol altre persona. Per si hi ha
CIUTAT, Ii fem a saber que ella s'hostatja a

ser

Benet i interessa tan ella

més retrassat

encara

que

vivent
com

'1 nostre Bonifaci Romero.
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De la

vinguda

d'en Clará

Ens va quedar una unció, un desitj d' humilitat i de fer bones obres, derrera la
visita d' aquest gran home, que avui ens dura encara. I es ben cert
que no hi va ha
ber rés d' extraordinari de fora. Per la emoció generadora de grans decissions se
va deixar sentir molt forta

recull d' ansies i d'

dintre nostre vora aquest germa

energies

ens

fer anhelar

va

mes

qui

que

ens

mai

visitava, i
la

tot un

grandesa

de la

Patria.
De les

glories de la
aquesta

Escola Coral

Gairebé

ditxosa Escola Coral se mereix un número esprès i extraordi
nari. De sopte ens arriba en el nostre badocar que va a Palma, a Valencia a Girona
i que te un éxit de lo qual tots en quedem admirats. I tant mateix la seva existencia
hora de que `ns interessi fortament. Ja no n'hem d'esperar més d'éxits
creure amb ella; ara anem a buscar el
gust i la satisfacció en sa
vida normal i ordinaria i convensuts de la seva importancia i eficacia, anem a posar
íntima

es

enlluernants, per

tot el nostre esfors
intensíssima.

ja

'n

an aqui
precisament, en
parlarém si Deu ho vol.

el fomentar la vida ordinaria, callada i

després que aquest número tenía d' haher sortit
Major que era una joia per CIUTAT no se 's coneguda.
—Ni ha hagut un curs de Gimnástica Ritmica amb una festa demostrativa al
final. La festa s' imposava puig tots els ulls durant el curs, se giravan vers la sala
gran de
Agrupació hont se deia de qualque senyoreta suissa ó no, que am pantalon
bombat i am grans aptituts assistia al curs. El dia de la festa la sala era plena d'ulls
curiosos. Aixo, ho dediquen a Gladius aquest censor implacable qui's basqueja per
la nostra ética. Ell judicará si hi ha an aqui afany d' art pur ó d anecdota insana.
—En Joan Llongueras está a punt de realisar dues coses d' importancia:
deixarnos per anar a Alemania a estudiar i deixarnos el llibre d' Infimes Cróniques
d' alta Civilitat que será com el recortari de lo que an aqui hem de servar durant
la seva absencia—Deu sap com en Joan Llongueras s' aboca am tota 1` anima en les
seves obres i com s' es donat i es dona tot a Terrassa,
De lo que ha passat
—La Festa

De lo que te de passar

prompte

—S' han de fer les excavacions
—S' han de fer

l'exposició

a

Sant Pere.

i el catalec de les obres d'

en

Francesc Torras.

—S' ha de fer el Museu.
—S' ha de fer la Biblioteca.

Sanitat,

—El Parc de
tre Excursionista

Imp.

se

Marcet i

la Escola

van resolent en

Figueras,

Sant

Vallparadís

i la Revísta de

Ciencies del Cen

evidencies.

Joan

14 i Nou 57, Teléfono 857.
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—

Terrassa.
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