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El nostre HEREU está

rir un any i

content 1 entristit

brillejar els primers resplandors

a

la

vegada;

content perque ha vist mo

del que començw entristit perque té un

any més de vida i tem que la vellesa arrivi, estroncant-li l'alegría que traspúa pels
seus tus, en els que la joventut magnánima, hi ha sapigut ter florir belles cancons i

fresques rialles.
se lleva l'escaienta barretina, i, inclinant Ileuge
llegidors 1 col-laboradors i'ls hi desitja molts anys de
que puguin treballar en honor i gloria de Catalunya.

L' HEREU avui respetuosament
rament la testa. saluda
vida per a

a sos

Un any més!...

JA

començament d'un altre any!... Pas
sen depressa'Is díes i'ls mesos, i deixém la
joventut i entrém a la vellesa sense (lanar
nosen compte.
tn els temps moderna se viu molt depressa. La
hulnanitat camina molt i está assedegada de per
fecció i progrés, pero l'home massa seria, com
deba Goethe, es un inconscient; sols el contem
platiu es conscient. I. dieume hi han gaires bornes
contempladas avui? No; en els temps actuals do
minen Os neurasténics, els excesivatnents nervio
sos, els impulsius, els abulics. L'home porta una
som

activitat

al

tan

gran, que viu

sense

adonarsen. Per

clue's perfeccioni l'índividuu's necessari que's
conegui a si mateix, i que reflexioni i que pensi
a

1 que's recordi ue dintre seu hi porta lo que'ns
fa grana i inmortals. I l'horne avui no te temps de
pensar ni de reflt xionar, i obra segóns els dictats
del sea coi', sense escoltar moltes vegades la veu
de la conciencia que'ns parla seinpre amb ven ~Ir
balas i profonda, pero glie's deixa sentir Inca
bé qu n volém escoltarla. L'humanitat avui es po
bre de idealitats i estima massa les coses munda
nea. Es veritat que inventa maquines inginyoses,
pero cal tenis en compte que el inventarles es un
treball purament cereb al. Els que's valen de lo
esperit per a produir les seves obres son els poe
tes i'ls artistes. L'Inventor es a voltes un ser vul
gar 1 material. Por ser Edi-son que amb sos me
ravellosos inventa s'ha conquerit laidmiració de
tot el mon, es un pobre borne. El progrés, i'ls in
venta no signifiquen, dones, que l'hiananitat fin
gid ideals Si se inventa i's fabrica nos fá per
amor a l'humanitat, sino per amor al negocio Si
no existís el diner m'e recompensa tots els tre
balla, encara els bornes aniriem vestits com els
nostres prirners pares, i quan estarlem malalts mo
rifles!: arraulits en un reconet de nostra cambra
sense que ningú ens vigués a assi-tir.
Llevat de ta Religio, de Pan i de la poesía, tot
le demés que existe x en el món es per fer nego
cf. lliem comencat un altre any:
Qué podém chute del que comença? Res; es per
trmaltres un enigma. No sabétn si'ns té reserva
des mottes alegries o mates Ilágrimes.
Aval velen)
bonic, c o m
lotes les co

que comencen. Tot lo que comença ho es de
bonic. Miréu les primeres Ilaissors del -fa i'ls
primers somriurers de un infant.
L'any que comença te per nosaltres un encía
molt gran i tot eh es pié de promeses.
Any nou y da nova, diem, com volguent dir, si
hem sofert durant l'any que ha mora, l'any que
comerles sabrá endolcir les nostres penes i omplir
de alegría la nostra liar. com si entres un raig de
sol després de una nit Ilarga i trista. Aral veiém
bonic i alegre l'any que començal.. Veiém enllá
del temas, la festa del Corpus, i veiém la gant to
ta alegre i enrialiada, les noies amb un
pom de
flors al pit Vis
brillants com sol de mig-día,
cel
el
bien i Iluminos, els balcóns endonassats, els
carrers encatifats de ginesta, Pris e sembla que
arriven fins a nosaltres sentors de oses i clavells
Pensém en el mes de Maig, i veiem jardins cu
rulluts de flors, i aucells que extenen les ales so
ta de un cel puríssim, i postes de sol enlluerna
sea

dores
I anyoren

l'estiu, 1 aesitjém que la primavera
torni aviar, per a que floreixin els arbres i la na
turalesa torni a recobrar les belleses que li arre
bassá l'hivern implacable.
I heus aquí la vida de l'home: desitjar, desitjar
sempre.

.

L'horne

no vio
mai satisfet; constantment de
nosaltres cola tanibé som homes, desitjém,
pero que desitjém?
Ah!. si 1-sny que comencém ens escoltés cazan
tes coses li demanaifem!
Li demanat len que Catalunya continués essent
próspera i rica, i que per ella no tingués l'any ni
un sil día trist.

sitja.

La riostra terra actnalment sofreix una gran
trausformació i comença una historia nova, mai
haviem comeneat un any amb tanta alegría com
aquest Catalunya está contenta, i ho está perque
els seus fills salan unir i s'estimen.
Deu fassi que perduri aquesta unió, i que tots
conjuntament treballém per l'assoliment de les
nostres
reivindicacións. Deu fassi que durant
l'any els partas polítics catalans fas-in obra ben

profitosa, i que's

seco,

din que mal

Catalunya ob

tinclrá una concesio de Madrid, sino la demanen
unanimament has el seas Mis.
Els poli ics madrilenys, sembla que intentIn tor
nar a n'aqaells temps de estridencies i de insults.
IE1131~~~
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Les Mancomunitats els ha fet sortir de pollague
teinUP >SOS ce que uataiunya visqui tortament
unida i as,:oleixi els ideals que persegueix, Ilança
.

PPfif tac
•

s.".

•.¦—•,..3

má, le: emprenen contra nosaltres ajudant-los
els eterna Quixots de la Espanya caduca i cen

nrnene
•—•

en

tralista.
No'm fem cas. Seguim la nostra ruta i no'ns
fassin por les seves amenasses, ni'ls seus
crits de impotencia.
Perfeccionemnos, treballém amb delit
i entusi ame; estudiém el nostre passat i
venerém els catalana que enfortiren la
nacionalitat catalana; depurém la llengua
no profanem la santetat de la
paraula; estimem els poetes i'ls artistes
que fan coneixer el geni de nestra rassa

catalana i

de la terra i estimém per damunt
nostra mare Catalunya.
iComença un any nou'.
Femnos els proposits de trevallar du
rant tot l'any que comenca, per la causa
de Catalunya i evirém disoutes apassio
nades i violentes entre ge.mans de pa
tria.
I liba tal volta a la terminació de l'any,
pot-ser veurém proper el día quegs re
presentants de la polít ca, atávica, opres
sora i centralista, ensfassin justicia i,
obtinguin un triamf les aspiracióna de
Cataiunya, que son les qu'han de lograr
tart o d'hora que la nostra patria sfa gran
arreu

de

tot

.

1 poderosa.
CIVERRTTA.

A

Ciutat

ma

eternament

estimada;
envejada

!Oh. cintat qu'ets la primera
de la Península entera
en Comers, Industria i Arta;
que amb ton nom de Barcelona
Espanya gran

Mon arreu,

criatura.
R. SURINACH SENTIES.

meya

pe'l Centralisme traidor
perqu'ets Centre de riquesa,
capiral de la nobleça
d'esperit, qu'ets la menor!

tota

QUESTA bona figureta' de
pessebre es una bona fi
gureta de la vida. Es un
vell un xic atuit Tela ca
ben, blanca i la cara ro.
sada. Dues espumes eter
nes de bondat
II brilien
en eta ulls i en el rostre
mai se li esvaeix una ten
dra exp-essió de picardía.
En el pessebre de casa sem
pre el posem al mig d'un
cami I ci mi si setrobés en
cantar en la contemplació
dels horitzóns de paper
blau de les hones montanyes de suro, nevadas, en
les cases xiques s'hi aguanten,
inverossimils, no's
mou de vora un riu de
vidre, vorejat de molsa,
que l'espina amb amor.
Vellet, bon vellet, que sembles avi de tothom,
si'n sabries de rondalles en la vida! Jo te n'es
criuria una, ben cándida, ben plena de setiy, ben
!luminosa d'imaginació, i tú l'aprendries i la di
ríes ala infanta d'aquest pesseore humil, recó de
pau del mon Jo voldría
aquesta gloria més que
cap altre perpue fora més pura i amagada.
Avi, bon avi del pessebre. Quan jo era petit tú
ja eres vell. Jo m'he anat fent home i sufridor i
tú eta el mateix d'aquell dia de fira de Santa Llu
cia, endins de molts Desembres frets, que l'avia
tremolosa re va dur a casa com un com
panyó devellesa que hagués trovat pel
carrer i hagués amparar, ella que era
tan bona.
Vedet; jo tindré molta cura de tú i te
faré respectar pels meus infanta i cada
any te taré viure una dies en !'amor i
la pau del meu pessebre. I si Deu vol
guau jo me vagi fent vell, com que no
puc ser tan etern com tú i aixó que ets
fet de fanc, acabaré veiente i estimante
com una

!Oh, ciutat
la

Fig-aretes de:pessebre

en

to's dona
totes parta!

Jo, que per tot tú soapiro
ton progrés t admiro
entre lea mes grana ciiitats;
!o t venero, dencs, dead'are
per ser. oh Chitar, la mare
j per

de les Mancomunitats.

JOSEP BARBANY.

Es cert que no sempre hi ha la gedu
da proporció entre la forma i l'espera
de la obra ,artística, com sovint veiém
que també falta entre !'ánima i el cos de
l'home; que's considera obra propia del

geni la perfecta correapondencia entre
l'espet-it, o sigui la expressió i la forma;
que en unes époq ies l'eaperit preval
sobre la forma; i en altres la forma so
bre l'esperit, paró se,npre les obres exemplars
serán aquelles en que els dos elements formin un
sol ser, en que la forma és feta espiritnal, i l'es
perit correspón perfectament a la forma.
JOSEP TORRAS 1 13,GES.

E30I19.A.
Impresións

L,

hivern a tatintanya convida a rrofonda
meditació.
Tot dorm, tot dorm menys el cervell del jove

anyoradic

vencer

les

tenebres,

com

se, tainbé Iluiten. I arnb

el foc per

a

extingir

no

enemic certament ben
terrible. Es la lluita per la vida.
un

de la vida ciutadana qui contempla el

que jau tot lo que Penronda.
Quina immobilitat! No més se belluga la boira,
que s'alca un moment per a mostrar la muntanya
blanca de gebre. Perú altra vegada devalla so
son en

lemnialment in va dint-ho tot.
Al peu de la serra es mou una figura informe,
pero s'hi endavina en ella el pagés que du a coll
leix de Ilenya. Es un espectre de vida. Perú
Pespectre s'esvaeix promptament i tot resta com
abans: la boira plana i els camins deserte!
un

El poble brú está recolzat sobre
Al dm,

blement 'luminosa. També sembla que lluita.

Desapareix un moment de la nostra vista. Ja
s'ha extingit la flama, un diu,... perú no, que ja
torna a ovirar se petita, petita La boira espesa&
ene ha privat de veurer-la. I creix altra volta...
perú sempre feblernent 'luminosa.
Watreu el seu misten...
ja no ho es per a mi. Ja sé de que's tracta. La
guspira feblement 'luminosa es la llar ambulant

com

un

espía etern,

muntanya

cel gris

a

l'hivern,

se

destacava

en

l'estiu i sobre el
castell que s'aguantava ferm

allres temps, sobre el cel blau
un

a

malgrat

la Iluita amb tots ele elements.
Perú vingué un día gneis anys pesaren massa
damunt seu i una centella tradidora l'enderrocá.
Avui la boira s'es alcada i el cim de la munta

nya

Quan la claror del sol, després de Iluitar inútil
ment per a fer-se pas entre la boira, s'es esva ida,
es veu Iluir arrán de la carretera una guspira fe

una

també bruna

es

tot nevat El troc de castell aferrat

terra sembla talment

un

monstre

rabacut de

a

la

testa

blanca. Pero no... sois es un troc... que al seu
entorn s'hi veuen les desferres blanques també,
sa fer
com ossos calcinats del gegant orgullós de
mesa.

La boira tetuda pels raigs del sol no pot estar
L'enronda i altre
se de dar-li un bes de comiat.
veurer
un troc
de cel
vegada s'esfuma, deixant

apareja
veis porta l'alegría

rialler i esquinsant

blau. L'astre lluminós
ele febles

a

la terra.

El monstre enderrocat reb també d'ell les pri
i sembla alegrar-se-n i somriure
meres carides
beatificament.

d'una familia. A l'entorn s'hi asseuen tres perso
nes damunt la palla podrida per la humitat
Més enllá s'hi mou lleugerament un cavall, ben
segur famolenc.
Vora del foc, també, i per tot casal,
trena

una

tar

espel ifada.

Ele tres

sera

humana quasi

no

diuen res, i ele

pocs mota que a'ouen tot passant solen

ser

mono

el sol de la llibertat catalana.

silábica.

Aquella subjectes migrats,

També la boira que desde fa dos cents anys
cobría nostra estimada terra i Pembolcallava amb
el mantell gris duna terrible angoixa, va esfu
mant-se í perdent-se per Pample espai, esvait 1
retat pel sol gloriós de la Mancomunitat, que es

cota

el sol per

a

MARTÍ ESTEVE.

L' licREU.—Ara si que tinc esperanca de fer

caure

aquesta fruita.
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Sant Cristo. No m' pot enganyá.
de 1' ofici, tothom va á la plassa,
quan veuen la cobla ;quin crit mes joiós!
i axís que preludia l' airosa sardana;
!quin cuadro mes maco! ?Hl ha res mes hermós?
Se forma un gran rotllo i 'I ball va animantse
i tots els que arri van s'hi van engantaant,
i noies i velles, senyor i pagesos,
tots hi entran, i 'I rotllo va fentse mes gran.
Tots no. Hl ha una noia que no vol bailarla
ni '1 batile, son pare, li fa dir que sí
densá que 'I seu Jaume s'en va aná a la Habana
ni canta ni baila ni 's vol diverti.
Al punt de las dotze, la gent se retira,
tothom se 'n va a casa, tothom va a dinar,
!quins ápats se donen! 1 fins el mes pobre,
matánt un pollastre, la vol celebrar.
Tot es menjá i beurer per dins de les cases,
tot es alegría, tot es expansió
!que n' es de bonica la festa del poble,
la festa de casa, la festa majó.
devant d'

un

Després

Alegres repiquen al vol las campanes;
i a punta de día ja surt ui pregó,
que 'I barde pubtica per fer silbé al poble
que avui es la festa, la festa majó.
En mig de la plassa, s' aixeca un tablado,
que dar a les noies que allí 's bailará,
'ls joves del poble s'en van amb frisansa,
a rebrer la cobla que té d' arrivá.
Hi ha festa d' iglesia, concert al casino,
sortija i tauletes que venen torrat;
funcions de teatre per cóniics de fama;
hi ha focs i sardanes i balls d' e .velat.
!Ja arriva la cobla! ?Sentiu la tenora?
!que dolsa modula! ;Quin só mes potent!
ja fa la passada, tocant una estona
devant de la casa del Ajuntatnent,
A joves i velles, que estant ja vestintse,
perque ja senyaIen la missa majó,
les carnes els brincan, el cor se '1s aixampla
!no 'n ballarán pocas després d. I sermó!
Ningú 's queda a casa. Tothom vol mes aire,
sortí a divertirse, rodar pels carrers.
!qué gent, mare meya! Fins hi ha cares noves,
ja 's veu per la roba que son forasters.
Tothom está alegre. Devant da la iglesia
deis joves del poble s'hi forma un cordó,
per veure a las notes que van a 1 ofici
's posan per `narhi la roba milló.
!Ja venen! Mireulas amb la mantellina,
i amb unas carones que fan tornar boig
!ja ve la pubilla! La fila del baffle,
la mes bonicoia, laque fa mes goig.
!Que n'es de bufona la IV1argarideta!
!quin cor te mes noble! !Ditaos qui l haurá!
vesteix moit senzilla !p ro que endressada!
fa olor de bogada de neta que va.
Els ioves del noble tots 1' ha» damanada
pero ni 'Is escolta. !Qué n' ha de fer cas!
!si estina un altre horne! :Si está compromesa!
si no es amb en Jaume no 's casará pas.
Els joves Ii diuen; —En Jaume t` enganya.
i 's queda a la Habana. Ja no tornará.
--Tornará, din ella, perque va jurara' ho

II
Al caurer la tarde, del tren baixa un jove,
vestir tot de negre, vesteix bastant bé,
es guapo, moreno, te bona presencia,
no sembla del poble, den ser forasté.
Camina depressa, sovint se detura
i mira les cases amb gran detenció
quan es a la plassa, suspira i s'assenta,
i avans de sentanse s' aliaga '1 suhó
—Aquí la esperava sortint del ofid,
si,
murmura amb tristesa-1 aquí 'ni va da
?la trovaré morra? ?será ja casada?
!no vull pas pensar' hi: ?que fora de mi?
De sopte la cobla del ball zite la tarde,
tocant una polka sent tot esverát,
—?qui sab si ara baila? ?si baila amb un altre?
exciama, i s' aixeca per rul 'I envelat.
—No, diu, no dec ferh les forses me falten,
ni' en vaig a ca! batlle, qu' eh l prou m' ho dirá,
i ja no s' hl pensa, dant volta a la plassa,
a casa del batIte, depressa s' en va.

4
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m'omplia de joia'l

III
prop las dotze. La nit es hermosa;
's ven ni un sol núvol; un ceI estrellat,
la cobla fa rato que toca ;com bailen!
!quin g ig fan.las dones que hi ha al envelat!
Hi ha anat tot el poble, vestir de les festes,
Les trojes per' narhi s' han fet un vestit,
les velles, cansades de tot, fan bacaines,
no mes se despertan qiian creix el burgit.
No hi falta un floja ,I quina extranyesa!
la Margarideta també h anat al ball;
hi ha anat a la forsa. sor castre empenyants' hi
me l' ha convensuda, no sensa trevail.
Pero ella no baila ;Si ni s' ha fet roba!
va tota de negre, vestida de dol;
densá que 'I seu Jaume va anarsen del poble
no trova en el pille ni goig ni consol.
Quan mes aburrida la pobre's trovava.
un jove s' hi acosta miranse-la bé
—?qué está compromesa? Ii diu amb carinyo
—di-pensim, no bailo, contesta; no'n se.
—?Ni amb mi? ?Ni amb en Jaume? replica aquell
?com pot ser posible q e 'in diguis que no? Dove
;en Jaume! exclama ella s' aixeca, se 'I mira
se '1 menja amb la vista 1 arrenca en un pió.
La gent se 'n entera. Sa mare s' alarma,
tothom acostantsi 11 vol consolá.
—No es res, dio el batIle,—que sab qui es el jove.—
son plors d' alegría, ja 's consolará.
;I tal si 's consola! despres de explicarse
lés mil amargu res que 'Is dos han p ssat,
la nit se 'Is fá curta, ballant l' han pasada;
dels balls del programa ni un sol n'han deixat.
1 desde aquella hora, la Margarideta
per qui era la vida neguít i tristor,
també diu joiosa iqu' hermosa es la festa
la festa del poble, la festa major!

Ja son

no

-

EDUARD AULÉS

I

GARRIGA.

dos

cor;

era

per amb

felicitat que neixia de nos
ániines enllaçades per un pur

una

tres

amor.

?No

heu souiniat mai que us tro
al costat de la vostre estima
da? ?No haveu fruir del plaer que's
sent, somniant la dona que estimeu?
Doncs jo si. Jo si que ho he som
niat, i puc dirvos que he sentit un
g,oig tan gran, que no puc pas es
vaveu

plicar-vos

paurales,

en

tot

quant

ditxós rn'he sentit; no pite pus, per
que donguin
mes que cerqui trovar pensaments
una
idea de'l encis d'aquells moments de felici
tat....
No hauria volgut despertarme per a no aban
donar aquell somni que'm feia ta feliç. Era tan
ditxós aleshores, que creta no hi havia en el mon
esperan
mes felicitar que la meya; que no podía
lar cap mes vida millor que aquella. Me sentía
gran, me sentía etivejat deis altres bornes; gelós
de tenir aquell treçor que venerab cota se vene
ra a una Mare.
I quan me creia 'I mes felic deis bornes, quan la
grandiositat del soinni me feia gandir l'esperança
d'una vida desconeguda, vaig despertarme. ;Quin
.

desengany:

mes l'he somniada com en aquel' día, mai
he fruit d'equell goig iufinit. Sola l'anima en
tristida guarda els dolços recurds d'aquells mo
ments sublims.

Mal

mes

LLUIS M ARCE.

LO NOM DE JESUS
Flairós més que'l bálsam,
cel més bonic,
mé- d'or que la rosa,
más beli que'l safir;
más tendre que'l planyer

que'l

del

L'he somniada

L'he

más

vista

en

somnis

com

un

angel

l'amor.
L'he somniada, que venia amb mi, que
Miel-ti cami, junts ben junts. Quin plaer
sentía: quin orgull al pensa. que era tota
meya.
veu

suau es

Jesús,

divi, com una flor mai vista en
cap jardí de la terra.
He somniat que parlavem dolçament;
ningu sentía, les paurales sadollades d'amor
que brollaven de nostres Ilavis, amorosits
pel encis d'aquells suprems moments.
iQuantes coses ens deiem' ;Quantes pa
rentes dolçes brollaven del fons del cor!
Semblaven paraules d'una musicalitad no
va, semblave una parla que havía creat

Sa

gai rossinyol,

més tendre es encara,
Jesús. lo teu nom.
Més por que la plata,
més ciar que l'estel,
més fi que que la perla,
més doli que la mel;
más suau que l'aroma
que Ilenç a la flor,

armoniosa, dolça

com

cants d'aucells

lo teu

encara,
nom.

Mes fresc que la bresca,
más candi que'l Ilir,
més ros que l'espiga

que'l maig inés florit;

mes ric que les trenes
daurades del sol,
més ric es encara,

Jesús, lo teu nom.
Tranquil més que l'aura
més cast que l'anyell,;
festiu més que'l céfir,
més blanc que la neu,
més sant que los besos
dels místics amors,
més sant es encara,

Jesús,

lo

teu nom

JAuuE

Del

álbum

meu

FER'semprell'he perdut, la vida

meya.

dos;
ánima's subleva,

hi ha l'abim entrels
al dol mon

i

encara

i

aguarda,

oh folla,

avenir sortós.

un

T'he seguit a la iglesia, i desposada
t'he vist sortir
i he dit: que Deu
mes mon cor

•

ha

te

després:

fassi ben casada...

plorat i

no

ha dit

res.

Al davant de ta casa 'largues hores
ta finestra he mirat;
i de tú, vida meya, i del que adores;
la Ilum eixint, que

Tot m'ho ha dit,
que

quels
que

m`ha contat!

amiga estrella:
l'últim sí;

com una

ja has dat

ulls demá tens d'acotar vermella,

una santa

Mes,

coses

ja has d'esser per

qu'encara't vull!

ah!

a

mi.

I donaria

fins l'eternal repós
sois per saber quan
si tu l'has

apagat o'l

aqueix llum
teu espós.

mona,

*

Quants anys que no't veig, Maria,
Iluny, com entre boires!
Tos germanets, com cresqueren!
tos pares, qué vells se tornen!

sino al

Tot alló que'ns enrondava,
tot cada dia's
mes

transforma;

l'amor de nostres ánimes

viurá més Iluny de la fossa.
ANCEL GUIXERÁ.
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Elogi

L'

del

Poble

i's mostra en la terra en (Irles
d'hornea que disputant-se perpetua
ment el món i regitit-lo alternativament en
temps i Boca, el porten al seu fi. En uns se mou
món que ha de tras
en quant es Pare i origen del
pa-asar; en altres está en quant es fill, i viu la vida
mateixa del món que traspassa; en aquella vol sa
berse Pa precipita al seu fi, en aquets se
sent viure en tot eternament, i permaneix;
arbitraris,
els primera son els ideolegs, els
els rebela i menyspreiladors de tot pre
rea-listes, histó
sent: els segóns son els
rics, fidels a la terra i comportadors del
ternos; en aqupts viii Adám encara ignos
cent en el Paradís terrenal; en aquella ja ha
mossegdt el iruit de la ciencia i vol esser
tant con' Deu.
,..
Uns i altres calen a l'Esperit en aquest mon
perque en uns apuntala, i en altres avença:fi per
es
aquets sois, la creació's precipitaría al seu
terilment, sense passar la seva proba; per aquella
sola, s'hi immovilisaría: uns o al res frustarían la
creació; junts, disputant, la salven.
Doncs, deixeume alcar la veu en la disputa
(de
santa, ja que'm sento ben be de la una banda
parau
la deis fidels a la terra); més en les meves
Ilac que
les no pot haver-hi agror perque sento ell'Esperit
Higa en el fi de
a tots ocultament ens
voltém
que`ns es comú. En son amor ens trobém iDeixeu
manera.
tots lo mateix; més cadescú a sa
meya vocació
me dir la meya que arrenca de la
per la poesía.

Esperit viu

races

1
Dir poble es per mí com si diguessi:n la solera
social, el terrer espiritual humá en el que tots te
ním les rels, aixPcantnos en cadascú més o menys
altra formació, i amb les
com plantes, amb una o
germinacib ha in
virtuts o vicia que Patzar de la
fós en cada naiuralesa. En aquesta croata espi
ritual está tot el passat i tot lo esdevenir de la
humanitat: tot surt d'aque-t terrer i tot hi torna
per refer, en sa virtut germinaddra, la força de
la vida o per transformar-Phi.
ínfima her
El cap de br,,t del roure més alt i la
beta que 1 brolla al peu provenen de la mateixa
solera popular i'n reben la vida igual, més cada
hú

en

la

seva

proporció

i

manera.

La altesa de

un

Goethe procedeix del mateix origen que la hamil
simplicitat del pagés més obscur. La santetat de
la força d'un Napoleón se
un Francesc d'Assis,
nodreixen de la meteixa ter-ni espiritual que la
ferocitat del criminal més pervers i la pusilanimi
tat de la donetu Aqueas resplandeixen en abra
claror i son moguts per un altre aire; mes les rels

e-pirituals duna abres serpelen en el ~ea te
virtud inicial: i
rrer i's nod-eixen de la mateixa
tots rutornen a l'hunzu, de la sucietat humana els
deiritus de les seves idees,
suca espirituals
del,: seas acres, de les seves santetats i deis eus
vicia, per fermentar allí novament en la virtut ger
minadora, i en la seva coi ifusió produir altres san
tetats, &tres flaqueses, altres genis. altres hé
perpe'uament del
roes i altres critninals, brollant
fons comú i viu; aquest per mí es propiament el
pnble en general.

Pero en les relacións més determinades de la
vida social, si sol dir poble de lo que, en la sem

blança que he fet, ne dirtem la vegetació més bui
da, distinguint-la de la mes alta i oposantla-hi en
aristocracia i el poble,
cert modo; abrís se diu la
els intelectuais, el clero, els rics, els militara... i
el poble.
1 en aquestu distinció hi ha un gran acert, mes
també hi ha un gros perill. Hi ha un acert perque

efectivament, en els esperits hura% i sencilla, in
feriors, com que son més proa del terrer cornil,
sembla que s'hi sent més inmediat i pur el pols de
expressius
la vida originaria, i son, per tant, més
del principi creador; mentres quels esperits su
periors se han anat distanciant en la seva ascen
resplandeix en el
sió vera el fi desconegut que
cel. i pel camí d'aquest fi perillen haver perdut
quelcóm, del sentit d'aquell principi iI ferm sos
teniment en la terra massa Ilunyana. Aixís en el
pohle, entes de aquella manera, resideixen prin
cipalment els elements conservadora de Pesperit
humá, i en les classes superiora, els progressius;
aquell está més a la vora del principi, aquestes
més cap al fi.
molts mo
Doncs, com es—podríem dir-me que
semblen co
viments socials en sentit progressiu
en les cla
mençar en el poble i trobar resistencia
Aixó—us respondría -aixó es pura
ses més altea?
br olla en les al
apariencia. Tota .dea de novetat
tures, pero per cobrar força i eficacia li cal com
esser ben huma
a Protéu —tocar en terra i si vol
humá. La Ilum vivifi
na, cobrar vida del principi
cadora de les plantes ve del cel, més la empenta
de la vida, de la terra; i per aixó tota idea-força
taixa corrent a cercar la seva proba en el terrer
populars que son
i la seva sanció en eta elements
més a la vora de la virtud primitiva; en la senci
en el seu ins
lla força de la multitut nombrosa,
tintiu anhel d'altura, er la seva passió ignoscenta
vividor
Perque el poble es dócil com Pherba, i principi
avidament de tot
com ella, i &apodera
d'altura i l'aviva arab la virtut creadora de la te
ciar que lo que ala her
rra que li es tan aprop. Es
roure que entre ella
restará,
més
el
herba
ba,
perque en
distingueix
&hl
naixer
i
no
acaba de
aquesta
brollat
en
havent
com
petit
ella,
care es
seva na
creixi
per
la
d'altura,
quan
fermentació
altres.
turalesa, creixerá més alt i més fort quels
teníen tota
1 aixó es lo que presenten els que ja
per lue temen
la propia alçada i se'n defensen,
força que ve de
esser vençuts en altura per la
força en la
abaix, i la resisteixen cercant llavores
princi
virtut originaria, en la robustesa del seu
aguan
pi, de les arrels, de la terra gneis
actúen Ilavorescom
ta, aixís les ciases altes
conservadora tot i havent vingat per elles
la terra la idea nova.
de la distinció entre'l
altea.
a

tot Pacert
i les classes

Heusaquí

poble

Heusettaqui arel perill.
Aqueol está en que tal ditinció pot fer
es
oblidar la comunitat de prircipi i de fi

Dient
en 1,
a creure que
arriven
ignoscencia,
seva
terrer es'á sols en
la virtud germinad .ra del
inclosa la de altura,
missió
social,
tova
elles, i que
i tota força en
inferioritat,
seva
resideix en la
altea.
per
la
seva part, son
clases
el nombre. I les
actuar
en la altura
induides
a
per tal distinció
terra; cre
tinguessin les arrels endesnodreixen
com si no
es
poble,
ient-se cosa aoart del
fi en lo mes
de humanitat, se debiliten i cauen a lo
tabiint

poble a

usa

oposició

les da-sea

contra

natura

aquestes,
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ínfim,

amb sa missió frustrada; mentres que la
herb que s'ha cregut tota roure sensc esser-ho,
frustra igualment la vivacitat de la seva inferiori
tat volen convertirla en altura i anorreant-se en
,

tant

vana

empresa.

Caldría saber dir a l'herba: «El valor de la teva
inferioritat está en que sols d'ella poden aixecar
sels roures nous, a cada cop més alts»; i al roure
ja crescut: «Vals en quant no ets res més que una
herba excelsa>, ja una i altres: «Plegats veniu de
la terra; plegats formeu el poble esforeant se per
la altura.» Que la herba sía dócil i atapaides ses
tiges; i d'aquestes la que sía roser alci com a ro
el ta
ser la formosura de les seves roses, i més
ronger amb son fruit sucós, i la alsina la ombra

Dinen qu'en Bofill i Matas
Matas i Bofill)
sha comprat unas sabates
més relluentes qu'un espill.
Tan aixut i prim i sec,
sense carns i barba mec,
d'u que axís veurá tothom
que trepitja amb peus de plom,
i qne a dins del Municipi
no vol ferhi pas cap ripi,
ni's vol ent lar tan sois
les sabates a:nb la pols.

(no pas

Diu quien Polo, Polo, Polo,
diu qu'en Polo, Polo Otin,

i ses branques més altes a l'aire més
pur i a la llum mes clara: que tots s'esforcin tant
ca
com pugan per cumplir la llei de' vida, més
dascú segóns sa naturalesa; i que tots retornin
que'n rebe
a la terra, treballat per l'esfore, el dó
ren; perque cada nova germinació en sfa enriqui
da, i l'espera s'slci de la terra cada cop més alt í
més fort i Inés pur, fins tornar a Deu, feta espe
rit, tota la terra.

protectora

ja no

vol

jugar al

pels recons deis Negociats,
jugará al tira i afluxa
!sens notaris amagats!..

JOAN MARAGALL.

Regidorenques

solo

ni amb la qua de cap xin.
Quan Ii toqui fer de bruxa

JI
Guerrer invencible, de noble figura,
sopar com un roure, forsut com un brau,
munyeques de ferro, deu pams d'estatura,
portant en llurs grapes la guerra i la pau.
i renilla, lo mon espatega,
tremola sois passi xlmant
ve, plou i trona, si marxa, llampega;
son cor es d'Alcides, son pit de gegant.
Si N•éieu que brandal coltell i s'atansa
guardeu bé les dones, tanqueu als menuts,
!es ell es l'atlétic, !es eh l es en Llanza
qu'esberla montanyes i fa geperuts.
!Es eh! es en Llanza que a cops de baqueta,
pot fer de la plassa més gran un carre,
!es eh! es en danza tocant la corneta
voltat de son reque, requete, queté.
1 quan li pregunta el poble
?qué fas per mí tu qu'ets noble?
i ell replica ?que faré?
Ii respon el eco... re.

Quan bufa

Diu qu'en Pich i Pich i Pich,
desde qu'es un home ri:
ja no vol tractá amb ningú
qui li pugui dir de tú.
No més parla de miliáns
i de llums i exposicións.
No penseu pas malament
del futur primer tinent
que hi batirá a la casa gran

!si l'en fan!

!Ai Busquets, Busquets, Busquets!
arquitecte i jove qu'ets,
tothom sab

a

Bat cAona

qu'ets una bona persona
i un ingeni deis més fins,
i perxó tots te demanen
que quan signis deis que manen
i trevallis allí dins,
et recordis deis calvaris
que, per manca d'urinaris,
passém els barcelonins.

Diu qu'en Roche, Roche, Roche,
que mai ha gastat més cotxe
de son Amo i Senyor,
vol cercar-se un violani
per no fer de secretani

que'l

d'aquell grrran Emperador.
Pro com que de llangonisses

s'en fan per les verdisses,
fruta de peculi,
tots pregunten Juli, Juli,
?d'aon sortirán les Misses?
no

car es

la
si

terra

PR?

L'Acacia del

seu

DE

L'OLL

jardí

Es alta i es florida
l'acacia del jardí
el seu perfum es vida
i sois flo Tela per mí.
Floreix perque la miri
i gusti son perfum
perque hi senti el deliri
d'uns ulls que son tot
!Cotn aima l'estimada
l'acacia tota amor
perqt,e en una vesprada
sots elaa'm dona.' con
Pe, xó quant s'hi decanta
guaitant les seves branques
per veure las decanta

cobrintla de flors blanques.
RAMON CUSPIN1d.RA.

-

L'aparell de "L'Hereu"

N

—De

—De

cpre'l

fa. ás?

els homes de tila terra. Tindrá
ales grans, qu'es la raó que'ns apoya i pera
demanar lo qu'es de justicia ens donguin. L'alise
será l'esperit caralá que gira-voltará al impuls
d'un motor, animat per la foro que'ns dona nos
tra gloriosa historia
Jo hl valaré i amb mi hi volará Catalunya. El
timó i'l volant serán els idea's cataláns, que han
de portar-nos a la victoria.
Arborant nostra gloriosa bandera, volaré ben
enlaire, i quin seré
arman de nuvol, can
taré amb veu robus
ta i forta:
roure, com

unes

volgut HEREU

es un fervent
ad
lo que significa progrés.
Es aimant de totes les grans invents i
de totes le sgrans idees.
De-prés d'haver vist l'aparen que com un aucell
inmens volava sota el blau de nostra ciutat, es
pectacle que mal encara havia vist al á en l'alta
ntontanya, no pogué contenir el desitj 'anar al
antic hipodrom, a
admirar la grandesa
d'aquest gran pro
digi inventar pei ge
ni numá.
Quin gran ne fou
l'entusiasme que li
caiu-á veure ab
la facilitat que l'au
La Mare de Den
cell-mecanic deixa
<re ti'. mare mía,
va terra remoutant

oSTRE

mirador de

tot

Cancó ryinçarits

—HEREU, quedo
admirat.
No se que dirte,
soc aixis.

•

se

magestuosament,

fina

a

perdres espai

experimenta
HEREU, la
ra m

nostre

seva

,strava

un

els

ca

g.

sants que fa-sin ser
vir el poble de es
cambell pera les se

pi sc en
Hauria volgut

Si
ser

con

mes

un

pensaments nacio
nals, la existencia
de la nació o de la
pátria era un fet na
tural com la existen
cia d'un borne, inde

pendent

deis drets
que li fossen de fet

Catalunya.

—Comprat

un

ben enlaire el

tanta

nom

aparell.

—Ca barret. A L'HEREU no li
aparen par a volar. L'H.-..Rum yola
de

manca
sens

pas cap

necesitar

enderga.

—Tú!

-

seu temps fos una cosa en mans d'un altre
home, de l'honie oficial que les Ileis regonex'en.
era

subjecta,

nació

encara

que les Ileis la

tingues

l'esclau romá, a una altra na
ció, a la nació oficial, la nació privilegiada. L'ho
me era lime, encara que per la
Ilei no ho fos;
la nació es nació encara que per la Ilei no ho sia.
ENR1C PRAT DE LA RUSIA.
sen

com

—

diu tot orgullós.
—No

L'es

lleis del

La nació

—Tu
de

tenir

carácter,

clan rorná era }tome,
encara que per les

vas HERF.U?
Estic entusiasmat—i Ii explicá tot quant ha

ja volaries.
Des-eguida. Per a portar

si

tenir

de l'art
era

reconegu t s.

via vist.
—

si

esper t,

agradable impresió

—

era

sernit

propia,

DOLORS MONSERDÁ
DE Al

que havia sentit. Al
arribar al dlntell de
la porta ,ruvá un
amic intim i escome
tent-lo ti preguntá:—Aont

pátria,

Ilengua, una
concepció jurídica,

La Mate de Den
gin n'es mane
sertadeta al cel
!fila, g..e fila!

tent que mai; a tot
horn explicava la

ser

nació

una

-

cies.
enlaírar-se ben at
i fer voleiar la ba
rretina catalana.

Torné

ifrocel.ts

Amb tan '-ehltigam
:Oh qaP be's entina!
per vera% avencs
el fil sempre e.tira.
Tan mil co n es
ji tata furt tyie Higa!

patria, nna sola, una
patria se.,se minis
tres, ni polítics far

conc u

cors

GILABERT.

deis que be l'stlman.

inmens Hauria vol
gur volar pels aires
on sols hi ha una

ves

—

sentadeta al cel
fila, que f,ia.
Arrb el fi (n,e fi%
els cors deis nOis 11111,

enllá.
Una forta sensació

"Cataloga tomatal gran
rha vid tan rca !plena...

gel

pas que hi veus!
Escolta i
mes que tú, bleda.
veurás cm volaré i com ho fa -é per a eulairar
me, amb mes seguritat que arnb
l'aparen mes enginyós que's pu
se

—Que hi veig?

gui inventa.

Es necessari que l'horne de en quant en
quant, aixequi els ulls al cel, i's recordi que
enil."1 del sol i les estrelles existeix la verita
ble patria
J. C.

13

L' HEREU

ELLA.—Ai Senyor! Un any mes!
EL VELL.—No es 1 any de més que

'm preocupa

es

1' any de

menos,
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A

LES primeres

la gentaisaima i estimada

Iluissors del día, anaven esmor
tuint la trémula Ilum de les estrelles!...
El mar s'anava illuminant
suaument, i la
blanquíssima boira que Planava damunt
les ones
remorejantes, comensava a esvair-se.
El firmament blavejava i l'horitzó
esdevenía
suaument sonrosat com les galtes de un infant!...
Sobre les aigues del mar s'alsava magestuosa
ment l'astre del díal...
Qu'era bell el mar:... Les ones escumejantes be
saven la laurada arena
de la platja, i un vol d'au
ceIls bequeteiant-se volava arran
d'aigua...
Enfront del mar hi ha una caseta
pelita com un
niu, bella com un somni, i blave com el cell.
S'obra de bat a bat una finestra, i apareix una
gentil donzella de mirada dolça
i somniadora. Te
els cabells sedosos, dos encesos
clavelis als Ilavis
i una rosa a cada gaita. Exten la
mirada per da
mnnt el mar, i al veurer les diafanes
aigua i'l cel tan lbs i Iluminós, d'u a sablavors del
germaneta
que tristement la observava
corn si endevines els
seas tristos pensaments:
Lluisetal... abocat a la
finestra í guaita quina mar més blava!
La mar!... La mar!.. feu la petita,
aixugant-se
una Ilágrima, diuen que's
traidora... ?Fa que no
ho es María?... Fa qu'ella estima ab,
pobres
dors que la veneren com tu,a mare? Avuipesca
fa un
any.. pobre pare!. Abans de fer se
la mar,
record() que m'aixecá enlaire... enlaire ai m'omplí
les galtes de petóns!...
La mareta abocada a la finestra s'ho
mirava
sornrient
somrient.
i jo desde la platja vaíg
enviar-li un petó. !Quines rialles que feía el pare!
Com m'estrenyía apassionadament en so braços!..
SembIava que ho pressentís que no havía de tor
nar més!...
No pot-ser María, no pot.ser que aquest
mar
tan bell, hagi rnort el nostre
pare!... No es possi
ble que aquest mar que m ha
vist jugar tantes
vegades a la platja, amb barquetes de suro i can
ya, i amb palets i petxines que'l
pare pobre pare..
me donava, m'hagi
deixat orfanetal...
No, no pot-ser... Sería un Ilamp qu'esberlaría
la barca, el mar no pot ser!..,
Tots els matins, desde el primer día que vaig
caminar soleta, anava la platja a despedir el pare,
i asseguda a l'arena, veía
allunyar-se mar endins
la barqueta que a ne mi'm semblava
impossible
que el mar pogués engolir-se oh
!mar!... !mar
blau!... jo restimo!... Que torni altre
vegada la
barca del meu pare! Que pugui altre
cop besar
els seus Ilavis i d )rmir dolçament
als seus bragas
!mar.., mar blau!...
Diuen quels traidor; diuen
qu'hasarrebassat la
vida dels pobres pescadora que
t'estitnaven com
una mare, diuen qué no has deixat turnar a port a medres
bar
quea i has omplert de Ilágrimes
•

.

nena

moutserrat moral Pau

els ulls de moltes mares, i de molts fills que
van
veurer fer-se a la mar la barca de
aqueas qu'esti
maven per damunt de totes les coses,
i encara es
tán inutilment a la piatja, amb els
ulls entelats, i
les galtes esblaimades esperant que tornin.
Jo no
ho crec!... no ho crec!... mar blau.
mar bell!...
María, germaneta meya, aval fa un any qu'es
mort el pare i sis mesos que la
mare mori de
de anyorança. !Pobre, mareta meval... !Perpena
un
petó seo donaría la vidal...
Avui en lloc de portar a la Verge, que`ns pro
tegeix i estima, el pomell de gemades ros.-s i cla
vells amb que soliem cada día enramellar son sen
cillíssim altar, anirém a cobrir de flora la sepul
.

tura de

nostra

mare!...

!Pobre mare!... exclamá la María, que conti
nuava contemplant absorta
l'inmensitat del mar!...
L'amor de les

mares es tan gran, tan por, tan
in
mens, que sois després de la seva mort, quan
comparen els seus amors, ainb els amors mundáns
arrivém a compendre. L'amor de les mares podém
comparar-lo a la Ilum del sol, que sois coneixém
la seva vera grandesa quan estém rodejats
de te

nebres.

..........

•

.
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•

.

-
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......
• •
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Les mares hauriem de viurer sempre, doncs,
els filfa que estém avesats a les seves caricies i
i als seus tunors, i besem dolgament, apasimada
ment sos purissims Ilavis, dificilment poden tro
var a la terra altres amors que supleixin al seu,
ni altres Ilavis que sapiguen besar tan dolgament!
!l'II a
mareta
yal...
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e...
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!Perque al delzar aquesta

vall de

llágrimes.

per

que al empendre el camí de l'eternitat, no volgue
darrer
res que les teves filies dormissin amb tú el

son?...
flora, 1
La Lluiseta, aná a cercar el pomell de
la María paus..dament tancá la finestra. Al passar
el dintell de la porta, len morada del mar, restá
bella estona mirant les ones remorejantes
que acaronaven dolçament, manyngament
deja somnio
la platja... mar... mar blau.
sament, que torni la barqueta del meta

I la Lluiseta l'enamorada del mar extenent la
mirada per damunt de lo que estimava més en
aquest mon, i mirant embadulida les pulides bar
(pies que a mb les veles desplegades i tota oloroses
s'endtnzaven mar endins.., mar endins... cont aque
lla que no ha tornat més, mormolave: oh mart...
1 ú no`ts traidor!... Tú no`ts traidorl
mar
JOAQUIM CIVERA 1 SORMAN1

.

pare!

comparagué amb Ilágrimes ala
posneil de flors a la má... I di

germaneta que continuava
mirant el mar amb ven trémula digué: arteria
aquestes senci
a oferir a nostra mareta

rigint-se

a

sa

Iles flora...
1 el pare!...

afegíamargament la Lluiseta.
just també que participi de nostra
ofrena? Pare!... Jo tausbé vals perfumar la
el po
teva sepultural... I aizecaut enlaire
?No

es

meli de flora,

va

posar-se a

del

caurer

correr cona una

i al esser enfront
damunt les ones un

esperitada platja aval!,
mar

feu

i clavells...
Per tú, 1 per tots els
tu, pare!
pares que dormen al fons del mar i tenen
fillets que e-peren que desperrin.
Per tots vosaltres bruna pescadora, que
enfosquir-se el cel i revol
un día vegereu
tar-se furiosament la mar.
Vosaltres que ahans de morir, pensariu en vos
la mar i
tres nius, en vostres casetes blaves c m
agenolla
el ce!; en vosrres mares i esposes que
des al peo del ..ltar de la Verge Santíssima, tota
'lagri
voltada de flora i cliretat, pregarien amb

ruizat de

roses

!Per

.

.

Ii

ala

mes

ulls;

en vostres

Mis;

en

vostres

alegres

com els
infanta, que amb les galtes sonrosades
primers raiga de sol i amb els Ilavis plena de can
jugoven alegre
Sons i rialles, al fer-vos a la mar,
ment

amb

GLOSA

.

La María,
ulls i amb el

pesaines

i

barquetes

a

la

platja,

tota

daurada i amarada de Ilasn!... oh ¦mar!.. mar
el que
blau!... tú no`ts traidor!... Es el Ilarnp
arrebassá la vida de la gent de mar Aná a l'en
contre de sa germana i amb dues se dirigiren a
omplir dc flors la sepultura de la seva mare.
el ce
La María bo i caminant, anava mirant
mentir del noble, aquel' ceme tir tan petit, tan
humil, vorejat de altíssims ziprers rubterts de
nius de aucells, que amo Ilurs cants curven l'e
recinte...
tern silenci d'aquell sagrat
,..

.

Si n'hi han tres pastorets
tots a dintre duna cova
l'un tocant el violf
l'altre tocant la viola
I el que es més petit de tots
n'está fent gran zirinola

Mentres n'estaven tocant
veni una dona
arrupida de velior
concirosa i tota sola.
—O it anéu amb aquet fret
al dona la bona dona?
que voléu venir amb nos
ne veuest

si voléu bailé una est.ma?
—No per cert els pastorets
que no vaig pastan airosa
—Doncs verdu que amb tal fredor
bona llar no us fará nosa.—
—Es que tinc molt camf a fer
—

ans

no

Lo

ja
–

despunti l'aurora.—
ge, quin será

que tan el cor vos torba?—
En el portal de Betlem

hi plora
no te

una

gran senyora;

roba per vestir

el seu finet que plora.
Una dona Ii digué:
—Qué ploréu la gran senyora?
—No tinc roba per vestir
an el meu fillet que plora.—
—Si n'hi don un drap de Ilf
1 n'hi fa una tela bona...
Ella li respón, amb veu
an

que als

arcángels

enamora:

—Grana mercés pel drap de Ilf
grana mercé, gentil pastora,
al Paradís vos vandreu
altra roba.
a abrigan's d'una
—Si'm dexéu besar l'Infant
tot un cel mon cor aroma.—
Al besar l'Infant amb fé.
el vestit d'or se li torna.
I no's pas del falssejat
ne corra,
com per tot el mon
que el s brilla perennement

deifica corona.
Amb azsn bona pastorets
si hi anéu amb fe armoniosa,
sosa

l'un tocant el violf,
Peltre tocant la viola,
i el que's més petit de tots

sempre fent gran xirinola,
jo us augur que! Nin Jesús
bells motius sempre vos don»
per un ant diví rimar
d'ensenyanoa a tots els Pobles.
MIGUEL S. ALAMANY VILA
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Adeu ensopit!... Mentresj tú dorms jo vaig despertant les

meves

germanes.
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LA

PRESENTALLA
La Promestonssa

LEMA:

Quan lo malalt panteja
Los ulls

son

per plorar;

Quan veuhen que agoneja
Campanas fan voltar.
Doctors mo,then la testa
Y a poch a poch s'en van;
Cansons y ayres de festa
Absoltes cridarán.
L'angélica esperansa
Per 0, no's vol morir;
Ils cors ab confiansa
Prometen a desdir.
Y sur-t la prometensa
Deis l'avis y del cor,
Com el:fi suprem que Ilensa
Una ánima ferida pe'! dolor!

agoneja

La Pátria, 'ns

Sagnant per

tots costats,

?L'heu

com

vista

pahteja,

Los ulls envidriats?
Doctors ni medecines
Ben tart hi arrivarán;
Si li han donar metzines
!De res ti servirán!
La mare que'ns adora,
La patria, está en perill;
la mare, plora
Tothom qui's diu bon fui.

Quan

mor

Al Cel fem prometensa,
Patricis de bon cor,
Com crit suprem que llensa,
!Tot un poble ferit d'inmens dolor!

Si nostre Pátria's cura
Retánle pintarém;
Simbólica figura
Al tuba hí posarém,
D'una gentil princesa
Regina de Llevant,
Encadenada y presa
Per un butxí bergant.
Pubilla de Provensa,
Hereva d'Aragó,
D'enllá la mar inmensa
Mallorca y Rosselló.
Al pit duré una llaga

Qne

un

drach ti

axampla ardent,

!Un drach de la nissaga
Més borda y més traydora de Ponent!

Pit d'héroe y cor d'artista
A n'el pintor li cal;

(Antich o modernista,
Pe'l quadro, tant se val.)
Lo seu pinzell, la ploma
Será d'historiador;
Fuet brunzent qu'alloma
L'espailla del trayclar.
No Ii caldrá somniarla
escena que commóu,

La

!Sois ha de fer copiarlal...
!Be tots la veurém prou!...
La llaga malhaurada
A Casv se'ns a obrí;
Si n'es d'encarcerada
de quatre segles de patí!

Després

A un costat del retánle
La Patria está plorant:
La Ilengua y la paraula
Butains li van tallant.
Mes ;ay!, que s'hi rununtegan
A cents, cara-girats;
Los fills borts, la renegan,
La oblidan, los ingrat-3.
Fu han clergues a la trona,
Y mestres de rninyons

Que parlan, qu'esborrona,
La Dengua dels sayons.
Y al llit de la agonia,
Pe'l testament dicté,
!Fa temps que's prohibía
Din l'habita paraula en catalá!

Y, ?a dins de quin Santuari
Será'l quadro penjat;?
—Si's mort, dalt del Calvari,
Si's salva, a Montserrat.
A Montserrat. y a fora,
Sobre un rocam inmens;

Que'l vejan
Los

a

tota

hora

dcscendents.
vejan tots, y aprengan

nostres

Que'l

A may desesperé,
Y eternament entengan
Quant val ser catalá.
Quels cálzers d'amargura

Que

un

poble

Si'l poble

!Tornarlos

va

engolf

es

gran, procura

a

la

gola

ARTHUR MASRIER
ihestre

en

del
A

Y

COLOMER

Gay Saber.

1
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El

Lo

esquelleig constant i ploraner d'una carn
paneta retrunyía per les escales del Palau
bisbal; aquella campana que no més sona
dues voltes en la vida deis prelats; o bé repica es
bojarradament a festa amb una alegría encomana
dissa dient als fidels diocessans quels es arribat
el nou pare i pastor, o bé amb els seas planys cor
feridors escampa la trista nova del trespás del
bisbe a l'eternitat. El drinc ploraner de la campa
neta

feia saber que la Seu restava orfa i endolada

!Oh; jo no sabría pas dir el moment d'esglai i
de perrorbació que feia trontolldr l'ánima.Tot-hom
hi era asma perdut, amb la testa descoberta,-amb
els liavis aixuts de paraules, amb el cor nuat
comprimit i amb els ulls amenassadors d'esclats
de !lagrimes. Tothóm se sentía més que mai ger
má, fill d'un mateix pare qu'era partit Iluny, i que
mai més tornaría, a endolcir les hores amargas de
la nostra vida amb el sen front altament seré, amb
les sayas paraules enérgiques i edificants, i amb
aquell somriure d'angel. ;Oh! com dir el nostre
condol i a n'algú manifestarlo si tots duiem igual
ment l'anima er.dolada. Eram tots de la mateixa
espiritual familia, dins de la mateixa llar, i ende
vedes esperaríam el foraster que vingués a jun
nostre dol.
A fora del Palau la gent s.agombolava i reli
giosament feia conversa de la malaltía i trista f
del Dr. Laguarda. Una velleta, pobre de vestit i
de paraules, qu'al atzar passava, al heue resment
de la trista nova, amb l'esguard visiblement con*
mogut, amb els ulls fits enlaire i humitejats per
una Ilágrima viva i espontania, clamava a mitja
veu;—!Deu l'hagi perdonat! !tan bó que era pels
p bres!—La bona velleta no hauría pas sapigut
dir d'altra manera l'elogi del seu bisbe. !Tant bó
qu'era pels pobres! Aixó ho volía dir tot. Aquell
bisbe era un home d'una caritat ardenta i sense
fites. Aquesta caritat en be del pobre era pariona
d'aquelía caritat encara més vibrant i més encesa
envers Deu, aixís el bisbe era Phome plé de per
fecció i de santetat. !Tant bó qu'era pels pobres!

tarse al

i la simpática velleta

anava glosant les sayas amo
paraules. Ella, vinguda d'una barriada obre
recordava fetes passades entre
ra barcelonina,
les gents trevalladores. Eh, el mateix bisbe puja
va
les escales rónegues i tortuosas, entrava
rioler a les cambres pobres i fosques deis
malats, i sabia alegrarles, parlava !oh! com
parlava, la seva veu era allá més pene
trant, mes trasbalsadora, més bisbal que

roses

popular

Bisbe

is

la mernnrla del Dr.

Laguarda

desde la gran cadira de la Seu; éll marcha pacient
ment donava la medicina al malalt rebréc, acorno
tava la viuda desolada, portava un rajolí de revi
fador consol al que gemega en el !lit del dolor,
dexava sota'l coxí, amarat de 'lágrimas i de so
friments, la valiosa almoina que feia més soporta
bles i alleugerfal pes de la familia i tota la cam
bral tota la casa restava amb una flaira de san
tetat com si hagués passat un ángel missatger del
Senyor. Era aixó precisament lo que a les gents
del poble els feia veure gegantina la personalitat
del nostre malaguanyat bisbe. La valla dei poble
no'n resava rés de les grans obres nascudes i flo
ridas al paternal caliu del prelat. Els homes de
lletres, els polítics, els pensados, les autoritats,
en feian l'elogi recordant les sayas pastorals, els
seus discursos, el seus sermons, els dots
de ta
lent i d'intellecte, Ii deiem el bisbe infadigable
ment

trevallador, el

bisbe

social,

la

valla,

repre

sentació del sentir popular no'n sabía res de totes
aquestes coses, ella no més sabía airó, !era tant
bó pels pobres! i per ella aixó ho volía dir tot.
Amb aixó tenía una gran semblansa amb aquell
gran bisbe que's nomía Urquinaona i quina me
moria vittrá i será sempre venerada en el cor de
les masses populars, que agraides encare senteu
per eh l una gran veneració.
Ami les paraules de ia bona velleta amb tota
seva rusticitat, me van semblar plenas de gran
desa per lo sinceres. No manifesta va`l seu con
dol amb una firma estampada fredament damunt
del blanc paper, no, ella parlava a pie carer, a

la

día, sermonejant davant de gents des
conegudes, no moguda per cap mira, ni esperan
sada de cap remuneració, parlava amb el cor a la
ma, amb la ingenuitat que fía al fons de Pánima i
la Ilum del

malda amb forsa per a sortir a la Ilum del sol.
A mi va semt larme que calla aquesta confessió
feta aixís, palesament, que l'elogi del nostre bisbe

fos integral, que'l clainessin tots els estaments 1
classes socials. Que mentres els aristócratas de
sanc i de cabals, els Iletrats, els polítics, les au
toritats, l'enlairaven idealment
amb el desig,
fins a les regións de l'immortalitat, no hilmanqués
el clarn

stncer

ció de la
ment

veu

cama.

persistent de la velleta, encarna
poble, que caminant pausada
del Bisbe enllá, anava dient: Deu
hagi perdonat:
tant bó qu'era
pels pobres!
i

del

F. de P.

13.

HEREU

20

mon
Nat i crescut en mitj de ses montanyes,
terrer,
fet sa i fort amb les viandes de son
l'aire
els meus pulmons s'han axamplat respirant
pur de ses carenes, perfumat per la t'aire de les
rouredes i alzinars, i les continues ascensions als
pics de les mes altes serralades, han donat a mos
penyals, i a ma
ossos la duresa i el tremp de sos
forjes.
salut la consistencia del ferro de seavelles
deu mon cos, no mellys avan
I si tans bens
tatjes te que agrair-li mon esprit. Allí, a monta
aya, en la petita escola de la rectoria, rebé mon
amb les
enteniment el primer aliment intel-lectual
antigues beceroles, i amb els pals i ganaos del
prininiu cartipás, aprengueren mos dits a moure
cus

Per qué te estimo
Sí t'estimo, bella nina
amb amor tan verdader
endevina
es perque en tú s'hi
el bell agre del terrer,
perque tens la fae colrada
d'

esquisida morenor,

la terra assoleiada
feixes de l'avior,
perque tens la caballera
color d'or encés i viu,
com la espiga joganera
de les meases del estiu,

com

de

las

perque

tens

l'ardent mirada

plena de

bonesa i pau
com la volta asserenada
que rés entela entela el cel blau,
perque ton ale s'escola
d'un perfuin suau i grat,
com flaire de fargola
de les cunes del serrat,
perque tos Ilavis, donzella,
al descioure en un somrís,
son una flor de roseila
que un bés en dos mitj partís,
perque es ton cor una brasas
dintre el pit, al bategar,
coin crema

dintre

ta casa

el tió damunt la llar.
perque ton cós balandreja
ainb encísi nconscient,
com el ventitjol brandeja
el jonc devore el torrent,
perque ets senzilla y galana,
virtuosa, honrada i humil,
corn la violeta buscarla
la més xamosa i gentil,
perque eta sopada i ets forta,
feinadora al más i al camp,
tal cota l'alzina de l'hurta
que mai l'ha terit l Ilainp,
perque eta rosa i bruna alhora
resplandint de ntagestat,
nostra excelsa Senyora
Madona de Montserrat.
LLUIS TIN l'ORÉ MERCADER.

com

v !sic)
l'he somiada moltes vegades a la meya
dlc a la meya Catalunya,
per que aixís com cadascú estima a llar
sa manera, jo he estima( a ma terra

o

mare

a

Catalunya. I

amb aquella estática contemplado de les
&limes verament enamorades.

s'ha

empleiarse en
la ploma que mes tart ha pogut
honra i gloria de ma terra.
palladeig de
Mon ánima s'lla nodrit, allí. amb el
explicada
en
senzillament
cristiana
la Doctrina
catalá, per l'encara mes senzill Sr. Rector, i mon
dolcures de l'aplicació
cor s'ha trempat en les
en
la
sanies maznes dins la masia,
d'aqueiles
vera

llar de la famil-lia catalana, fonament ciclo

pic de la giandesa de Catalunya.
vida
Jo l'he viscuda i l'he sentida aquella antiga
que ja no es res, es el
de la casa Petral on
ánima, vida,
tot, aon l'hereu casat i ainainadat,
davant
fortalesa i el tot de la pagesía, no es res taula i
deis cebells blanca del jai que presidex la
capsalera del escó.
seu encare a la
acompanyat
La visto d'aqueila Catalunya in'ha
durant

tots

cercat

de

els dies de

tila

vida, i debades n'he

pariona per tots els indrets d'Iberia que
recorregut, gaire be, pam a pam. La vida te en

he
caserius
Liares liocs virtuts isolades, tant en els
d'Andalusie, lo
de Besconia, comen els cortijos
en les barra
mateix en els pazos de Galicia, que
granjes del
ques Ilevantmes i en les alqueries i
la visió
centre; la totalitat de virtuts patriarcals,
trobada en
de la familia antiga catalana no l'he
sola com
lloc mes, i crec que es que Deu va fer-la
al sol.
portat a
Les circunstancies de la vida m'han
visitar aitres pobles iterres ilunyanes i forasteres
camperola no ha
i llur vida Liutadana i Ilur vida
de ma estima
pas pogut desfer l'ends de la visió
pogut
estudiar
en mitj del
da Catalunya. Els he
la orga
tráftc de sos negocis en plena ciutat, en relacións
nitzacio de ses industries i tallers, en les
socials amb Ilurs superiors, iguals i inferiors i en sa
tal ve
vida de familia. Tenen un barnís mes poiit, arnb
el
gada un mejor gran d'hipocresia, batejat
sintelic de laboratori
noill de cultura, un perturn
aspre, pro
quimic, que en reatilat es Inferior alromanins.
natural aroma de nostres farigoles i
en el pervindre imperialis
Tinc fe, cega, fon
es
una volta S'Ilegi
ta i glorios de nostra alca,
atuiment
purgar del sechment que'ls dos segles de
rovell que
Ii han deaat al damunt, i s'hagi tret el
sa cuiraca de
tants anys d'inacció han posar en
defensa i en sea armes de combat.
visió
En l'ensomrii de mos darrers anys, tinc la
d'una Catalunya forte, rica, plena, poxanta, im
da
posant llar hegemonia, reglada per !'amor,acon
Marca hispánica,
munt tuts els pobles de la
i
duits per ella al repecte i considerado del mon,
glo
d'aquell
passat
sa
grandesa
la
saya
de
rebent
cristiana
riós, furjat en la masia, i en ia llarnaxien,
cre
d'aquelies:famielies de patriarques que
de le Creu.
ven i morien a l'ombra santa
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—?Sab que patinen molt be les seves nenes?
—Si; pero amb aquest sport sempre tinc por de les r lliscades.
—?Vol dir que no les hi porta precisament pera que rellisquin?
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La

po.t
després del temporal

torna al

nau

Aqueixa nau

que ha vist el

temporal,

del paorós esglai encara branda...
Damunt deis pals els núvols en garlan&
s'han desfets i en els pus Ilurs penjarells
s'esfilagarsen com eIs oripells.
Ser va la nau del gust de l'aigua, mágic,
la paPdesa d'un visatge trágic.
Aigua ubriaganta deis ignots abims,
escorrims
are rellisca en dok os
per la nau tremolosa de basarda
i

encara

xop

Son retorn esguarda
atnb llarc esguart asserenat el cel
i parpalleja sense cap rezel,
—parpalleig d'or,—per esvarls fantasrnes
qui dancaven la dan9a deis espasmes
entorn la nau que ha vist el temporal.
J. M. LÓPEZ PICÓ.

Las doce... han dado...

sereno

dado, si senyors, han dado, per"
que de caure no cauhen més que un
moment, fora de quan cauhen de la
Catedral, que cauen una bona estona de carre
altre cauen de le Catedral:
ra Per una cosa o
de la campa
de la Seu que no espera parroquies;
que pel seu récio son i pausado
na de les hores
compás pot tenírseles tiesses amb la campana de
Mg

Sele-la.
la fábula de la Colección
Entre quatreta i quatreta fa bó de donar un
gola. Encare que no sia
tom i desumbussarse la
estirar
carnes i per no perdre'l
les
que
per
més
xignet de castellá que, uns dies amb plors i altres
de
amb rialles, s'apren a estudi. Plors a l'hora
nirn lts de
donar la IDO; Halles a l'hora de penjar
paper al sostre, entre plana i plana del cartipac.
mirat, d'ensá deis vigilants la institució ha
tom
anat a menos Un cop ressegttides al primer
bar i, que ja cal sien
botigues
del
de
les
portes
les
sereno
ben fortes amb la batzegada que hi dona'l
profitós,
jornal;
l'únich
ha
fet
dir
que
es pot
perque de fer malbé'l castellá i d'afrontar a la
Música no sen pot dir feina ni res que se li
assetnbii.
altres amb ese; uns
Las doce... uns amb ce i
feina uns
allargant la cantarella, abres anant permaná:
uns
amb veu de tenor, altres amb ven de
parantse per Ikirshi, altres caminant a tan de
tantsemendona; uns fentse ben be cárrech del ofi
altres no fentse cárrec
ci i de lo que ella valen i
que están des
de res, son sempre mitja nit pels
que'l
perts i no son res pels que dormen, Igual
nublado i que'l sereno i quel neviendo d'aquel'
verb i que'l
sereno que conjugava malament lo

nevando d'aquel' que era la dota del que deía
newendo. Pitjor l'abre que diu nevando diu que
deía`l del neviendo a un tocatardá que li feía la
brometa.
per
Tinc més de cinquanta anys i encare no sé
hl
qué cantan los serenos. °erque a Barcelons nocap
pluja,
ni
tinga
temer
la
rajoler
que
de
cap
ha
gust sentint
pagés qne s'hi puga tombar més de Ni
tenim de
quels núvolsIi mig salven la cullita.
fer res del temps ni`ns apresse gaire'l llevarnos
que
pez qué fins los d'ofici's llevan tart, a l'hora
ja dormen los serenos. Sense parlar deis mestres
que'l
de casa, que's posen a trevallar a l'hora
po
porc canta. I dels escriptoris, que encare s'hi
que rer aixó sen
sen una hora mes tart. Sense
tingan de donar vergonya, perque també pleguen
hores més tart quels
a les vuit del vespre, tres
mestres de casa, que son uns veritables cavallers.
De vuit a dotze i duna a cinc, cargolanthi de
trayentse'l
tant en tant un cigarret i ficantse i
metro de les butxaques de les calses un parell de
dotzenes de vegades cada día, que tiri per minis
tre qui vulgui, que
al d'ells.

a

tenir

are

de triar ofici triaría

L'ofici de paleta o'l de sereno, que encare te
menys perills. Perque, per no tenirne cap's varen
inventar la:Ilanterna, perquels Iladres tingan
temps d'anarsen amb lo paquet que han fet per
les botigues y pels magatzéms.
o
L'ofici d'ells per descansat i per sanitós,
setmana
l'ofici de seretto per l'arreplec de cada menys o
i per la picassada de Nadal. Hagi anat a
de la
no hagi a menys, i fins que hagi perdut
meitat per mor deis vigilants. Quí no se'n acon
solaría de la meitat del sou d'un rei?
Perque tenen de tenir entes que era molt gros
Sant To
lo jornal que's feia. Y que al arribar a de
dormir
más, encare que'ls tocaven cuatre días
sis
poc, al arribar a las tres ja s'havien buidat una
vegades la butxaca. Un ral duna décima,
al
pesseta de l'altre i un duro de las que donaven
a l'ho
deis magatzéms, feien molts i atoas duros
les fires de Santa
ra de desguarnir les taules de
des
María. Molts duros, deis que ni tenían de
que re
frare
d'anissos
de
unses
les
tres
contar
parden al a quitxalleta deis pisos y de las boti
cada dilluns.
gues al anar a recullir la voluntat
Molts duros que no teníen altre mossegada que'l
purpurina, que per las cria
cos de les décimes de
quels
tures vallen mes, qué dic més! molt més
setmanal.
quatre contats anissos de la visiteta ho era, que
Era bon ofici'l de sereno. Tant
molts lo teníen com si diguessim a arrendament.
Y la gent
Y'l suplent casi tot l'any era suplent. costum
re
era
com
no
adonava,
perque,
no se'n
de días i sen
tirar tart, al sereno sempre'l vela
endressat, afeitat de fresc, amb
se cucurulla. net,
igual que si fos
la carrillera de l'auto bruityida
per
d'or, tant brunyída com el día de Corpus
al de
acompanyar al alcalde a la professó, com
Capvuytada al portar a despullar
rrer día de la
los gegants.
qué,
Un dia, no'm recordo quan, ni tractant dequels
lo
nom
encaparrarmhi
amb
vaig comensar a
hl varen dar
quan

varen

em

pescarsels I vaig
descapdellar
part o partida
deis meus enca
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parraments,

perque. qui nols descapdella tenint
i ploma i un diari per esbievarse i uns Ile
gidors de tant bona jeia que tot los hi anava hé?
Plovía i 1 sereno dila lloviendo. I com ja feia
una setmana que entre lloviendo y nublado 'm
venía amohinant, vaig comensar a éuremeles tot
sol i a reflexionar sobre -Galicia i sobre les
costes de la Bretanya i sobre la Irlanda, tres
indrets molt castigats de plujes, molt més que
pas Barcelona i «evilla i Madrid i que tetes
les altres 'erres seques. I sense saber si n' hi
han a Irlanda i a la Bretanva, pero sabent
que n'hi han a Galicia. vaig ;pensar que es un
nom lo de sereno molt mal tret i que sois es
cauría al Egipte, hont 10 cel sempre es blau.
I'n vaig escriure alguna cosa d'alzo, criocant,
potser sense rahó, a las autoritats, que son les
que sempre paguen la patenta.
Pero desp és vaig anar reflexinnant i vaig
mig treure en ciar que no hi teníen cap culpa.
Que era de sentir cantar sereno quel nom los
hi va quedar, i que d'aquí va passar a Gali
cia, que no debíen saber com batejarlos un
cop los varen haver nombrat. No s'ha escapat
per tot E-panya'l eap-i-eua deis bitllets que
donen sort? No es ja d'as i costum entrels
escriptors clássics castellans servirse del
verb anyorar cían de cosa propia, ells que no
poden anyorar res perque res de casa seva'Is
tira com nos tira a nosaltres tot lo nostre, i
més que a nosaltres, als gallegos tot lo seu:
aquells prats, sempre verts; aquelles castanyedes;
aquelles cales, aquells carits del po'ile tant o mes
tintar

doleos quels

nostres,

aquella llengua

tan o

mes

bonica que la que parlém aquí? No s'ha escampat
per culpa de les remaleides vagues lo terme d'es
quirols amb quels que no volea trevallar motejan
als cre arreplegan les engranes qu'ells llensen? 1
e.squirois aquí, esquirols allí, ningú sab perquels

hi diuen esquirols, ni a Catalunya ni a fora d'ella.
Jo tampoc ho sé de cert. pero m'ho penso: per
que's belluguen molt i no avansan feina, com no
n'avansan los millors fadrins tantsols tingan de
cambiar les emes, con) no n'avansen Mis treva
Ilant amb les seves emes mateixes al cambiar de
casa.

I esquirols s'han quedat los que arrepleguen los
rossegons qie llensen los vaguistes d'Andalusía
i'ls que s'entaulen a la taula plena de pa blanc que
han abandonat los vaguistes del pía de Barcelona.
Com serenos s'han quedat los serenos de Galicia
enlloc de dirsels nublados o lloviendos, com los
hi pert caria, no podent com qui diu entonar un
himile a les estrelles, com tant sovint It entonen
mol
a

s serenos

tenir

No hi ha arribat

a cantar

convensurs de gire,
al mateix Liceo.
lo Muselayre per ven

cantar

•

Jo

m'ho he
esm'han
sortit be. Be, atenent a que mels estimo, a que
los
encare m'agradaría quels hi haiessin m s
compres, que encere niel sento a la 'lengua aquell
gust de comí deis anissos de frare que'm daven
cada setmana, que encara m'agraden les décimas
que per Nadal reparteixen, mes boniques quels
gestaments de dibuix japonés que s'han fet de
moda, més Iligades amb les prometenses del Na
dal que vindrá. amh lo seo gall dindi, amb les se
ves ampolles de vi dols, amb los seas terna-1s de
neu i d'avellana i de no sé que més. ami) les seves
neules i amb los seus dos o t -es días de festa i

No es mal ofici l'efici de

plomejat

PERE ALEIAVIRT.

d'aquí, qu'están

estudis, pedríen

tura?

amb los seus pessebres i amb tot lo que hi ha i lo
que no hi ha per Na'al, pero que per la imagina
ció del s nois hi es de veres. M'ho plomejo i veig
que a Barcelona hi ha moltes botignes a cada co
rrer i cuatre o cinc pisos per cada botiga. I que
cada sereno'n vigila molts de carrers Tiro su
mes; faig multiplicacions; me recordo de que aquí
quelis del donar un xaxn al Gobern no'ns dol
gastar ben gastar un duro, i veig que Deu n'hi do,
que, ab tot i la espessigada deis vigilants, encare
no ha anat a les rocas l'ofici, encare
es més que
vividor.
I respiro, perque'm sabría molt greu que's per
dés l'ofici aqnesr i celedessin desferes del tot les
cuarretes que toca-tardáns i serenes i vigilants i
municipals fan a les nits d'estiu allí on més hi bufa
l'itiret, agiten petit airet que devegades ni s'arre
para de les nits d'astiu, i arraseradets al hivern
alli on lo vent no hi toca
I respiro també perque en aquestes cuatretas
sempre's dio mal del Gobern i mai deis que li van
en contra.
I me'n alegro, perque aixó vol dir que la pesseta
que se sol dar als vigilants no ha sangrat tant
com se suposava l'arreplec setmanal del serenos
ni la gran gran ganga de les bones fas as.
Les liatinades que de tant en tant se tiren no
volen dir res. Son esbravamentes que la soletat
de la nir atempera fácilment. s bretot quan co
mensa a corre nna mentida de les grosses respec
te a aixecaments de partides i quan comen-en a
arribar veritats verirables d'una gran carnissería
entre dos exércits extrangers. La snletat de la
fosca, la mateixa serena dales nits d'estiu, que
mig mulla les bruses deis vigilants i deis serenos,
pero que ni pet aixeinurar la roba de llana deis
municipals; l'airet si fa airet; les rufolades del hi
vern; les fletarais ganes de xerrar que tenen bits
los que a la tarde poden anar al café, la necessi
tat encare mes preci-a que tenen aquets de
aclarir els mi-teris d'un terratrémol o lo qu'en
Weyler do al penaament; l'acabar d'aclarir lo
cine a la tarde mitj ha aclarit El Diluvio de la
fug da de la monja per la teulada del con
vela... tot plegat ha posat pau allí on hi halda
tanta de guerra, enrrels serenos i'ls vigilants,
servint casi sempre d'heme bol municipal de
la cuatreta, que, catalá o casteltá, hi bestreu
tracia d'en Lerroux,
per un igual, tant
cm de le que designen les estrelles amb cua.
Bona gent fine alelas encare que diguin
mal del Govern. Bona gent. potser precisa
ment per xo
Penare chhentne mal no hi ha
por de que li llevin niai cap fals testimoni.

multes

sereno.

vegades i sempre'is

comp

Pregném

a nostres

nin si

per

s' ha

retrasat

d'aquest

causes

llegidors quens perdo

agenes

una

a

riostra

quants dies

voluntat

aparici

número extraordiaari.

Des la vinenta setrnana L'HeaEu .2n compres
de sortir el divendres, com ha vingut sortint fina
ara, sortirá el dimars.
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La cançóldel

t

mar
„4...-7.....-

ELmar

,

...,,.

canta i canta eternament.-"''""'
notes argentades i bellugadisses,
vaporoses oom les gotes de sa blanca es
cuma, corren damunt la pura blavor de les aigues
inquietes cavalcant sobre ses ones que busquen'l
ritme suau entre les cadencies plácides de les au
res amb que juguen o del huracá amb qui's bara
llen. Per a cada tonalitat de Ilum; per a cada *boi
ra mandosa; per a cada nit clara i serena com la
esperança del navegant. o negra i imposanta com
la gorja de fera apocalíptica que Ilisca per les so
lituts de la planuria inmensa, te la mar sa cansó

Ses

sa

cadencia i

son

ritme, igualment gran, genial,

inmens...

Sembla ressó de petons quant sa escuma jogui
destría sob e'l Hit de sorra blana, sem
bla echos de bíblica maledicció quan esbossina ses
ones sobre el cantellut acantilat de la costa bra
va; i sempre'l remoreig de ses aigues oscilants,
cría una cançó nova barreja sonora i cadenciosa
dels clams del extlat i'ls plors del presoner afa
nyós de llibertat, que a voltes se conforma a sa
dissort cantant ses penes en dolsa melanda i de
nera es

revela en brams gegantins de protesta
les parets ciclópiques que aeterna impo
tencia el cond mnen en el silencios mutisrne d'un
escarceller impietós.
Quant l'alba indecisa encen la llantia del día
al ce) sospesa, amb ses (redes brillejantes que de
Orient envía, s'engarlandag mar qui canta l'epi
talami de ses noces amb la llum, sa casta esposa
quan el primer raig de sol daural mon la mar en
tona un himne brau i potent en el quin hi vibra
l'aire i la llum i'ls batees de vida i'ls afanvs i'l
somnis de un día nou que porta resperança de'
pi omerenses embogiclores en la frairosa riatIla
amb que saluda sos reia,mes.
4
voltes

es

flagel-lant

Son cant del mig-da es mandros com Paco'',
pié i perllungat de un orgue feixuc de inanxe
plenes i pesantes; es un cant ensopidor, cansó de

les ilusións del bressol, es la verlla de
que dorm sota l'atmósfera crern-inta
d'un Juliol abrasador; mentres que )'armonía del
mar en el rnig-día corgelat del Desernbre es breu
lleugera, salriroant com el pas de un nen que ju
ga i corre per la neo.
Cau el día, comença a fondre-s la llum i Ilavors
el mar entona una cansó melangiosa, anyoradissa
vaga com si fos arrencada de mólt Iluny, de un
cor punyit, d'una ánima corferida que veu morir
lo que l'enamora, que veu esvahirse l'esperança,
que veu allunyar-se'l.conort. !Qué trista es la
qu'al cap vespre cantal mar!
I quan la tempesta'l flagella! !Oh! aleshores
es quant el mar es més mar, qttant sa cansó es més
gran, més mmehsa, mes imposanta...
Per a trovar notes més vibrantes Ilença a ai
xáms sa niá geganta, grapats d'escuma sobr el
pentágrama blau del infinit i al ferir bravament
les boires cendroses, arrenca un acort que sem
bis Pudol de les feres del desert, pro més gran
que semblal bram de lira tota. pro més fort;
que sembla'l crit de rabia d'un mon que's revela,

son sense
tot

un mon

cans

pro més tetricament grandiós, encara.
Llavors sont cant es heroic, honteric, es el crit,
el brarn, l'udól infinit del Títá de la naturalesa,

donat amb tota la força de sos pulmons, 'amb tot
el poder de sa grandesa, amb tot el despit de sa
rabia mai per ningú abatuda; i'ls espais retru
nyen,
tró calla avergonyit de sa pobresa, iI
llamp vol calcigar la lira brava quins sons espaor
deixen per sa grandiositat sobirana, PI mar canta,
potent. en I' ira de sa superbia, fins que un altre
poder, el poder del Deu gran, amb son ditunomni
altre
potent Ii senyala un altre ritme i li marca
cadencia, i la mar sumisa i obedient com orquesta
de grans mestres preludia llavors un himne en
quin se barrejan troços grandiosos de mana fú
nebre amb que planyen les sigues el recort de ses
víctimes, amb bossins extasiadors de veus de
perdó i plors de penecbt: la mar reposa tot rondi
nant una cansó d'alabanças al altre poder, a
rúnic poder més gran qu'el].
Per xó poeta inconegut ule estrofas ignorades
amb la ploma del records escrites sobre') cor pu
nyit pel dolor de perdudes esperances i d'ilusions
mestral d'una realitat deso
en flor marcides pel
ladora, tinc el mar per company y per mestre;
per xó comprenc sos ritmes, i entenc ses ceden
cies i santo sos cants misteriosos i trovo en ses
cancóns una deu de poesía que sadolla mon espe
rit i omple la meua ánima de una indefinible dol
vaporosa
sor qu'entra dintre meu amb la vaga i
vibració de sa eterna melangía
!Oh mar si% homes t'entenguessin!..
Roc RAFEL DE PUJALT.

Grans mercés
L'HEREU está molt agrait a tots els escrip
tors nu'han col-loborat en aquest número. Está
orgullos de que l'eminent poeta En Angel Gui
merá Ii hagi ofert

una poesía; i una altre la
escriptora
Na Dolors Monserdá de
notable

Meció.

agrait al ferm catalanista i no
table escriptor En Pere Aldavert; i dona una
forta abrassada a l'amic R. Surinach i Seniles,
i grana mercés al notable poeta J. M. Lopez-Picó
i a En Artur Masriera i a nostre benvolgut arnic
I está també

F. de P. B. i a tots els demás qu'honren amb els
periódíc.
seus treballs les pagines del nostre
i
Catalunya
els hi
que
Grans mercés a tots

Pagui.
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La Cuca Fera, valgas Oriol Martorell, no ha
volgut votar a favor de l'Ahadal.
Aquest p tbre noi sha cregut que‘s alguna co

sa, i seinpre que pot ensenya les orelles. Es lo
tínic que por ensenyar, perquel pobret sab molt
poca cosa
Figuremnos que encara no s'ha adonat que's
tonto.

Be celo
na es pulyica un periodic (de Iguna manera l'hern
de anomenar) que te tot i'aire de un settnanariet
de poble, arrib el sugestiu i bélic títul de La rtn
chera.
Oh! es un periódic que's una maravella. Son
temibles quant agafen I arrehcada.
Aques a sermana se les heu arnb la Lliga Re
gionalista, i pretén amb sofismes i arguments ten
denciosos ferir l'honorabilitat dels honres presti
giosos que a l'Ajuntoment la representen Mes
non fem cas, perque la calumnia es com l-aigua:
co se

so

es

tieuen

haver

enterar

que

a

sino trt oía pols no taca.«
Diu que'ls lerrouxistes representen la pau i la

tranquilitat

de Barcelona;
sorció i la ruinal..
Per odi a la «Lliga», fan

regionalistes

l'apología

del

la ab

partit

lerrouxiste!..
I diuen que son catolics, pero no ho volém creu
rer. Costa molt poc dir-se católic, lo que costa
es practicar les virtuts que'ns ensenya`l catolicis
me; i aquesta Religió, senyors que escribía La
7 rtnchera, diu que'ls homes s'estitnin. i vosaltres
no més sabéu avorrír.

Els lerrouxistes han votat el fill del Duc de Sol
ferino.
«!Qué amigos tienes Benito!..»

Un editor molt despreocupat que no anomeném
per no embrutar les columnes d'aquest setmanari.
i que actualment sosté un periódic «sevillano» que
es fa passar per regionalista i se li veu d'una hora
Iluny el Ilautó, ha fet correr que L'HEREU havía
mort!.
Pobre senyor, i quines ganes te que morím!
Potser si que`ns vol matar per a pendrens el
títul del periodic i explotarlo.
Si aixó vals fer, editor despreocupat i usurpa
dors de títuls del periodic, ja cal que t'esperis
assentat, perque per ara tenim moltes ganes de
viurer.

ittO
hi hem de par
a Madrid, i
franquesa estéril etspantats.
Diuen que ha anat a suplicar amb en Dato que
obliga: an en Sagnier a vi .tar els lerrouxistes
Oh! quina por.. En Lerroux quan s'enfada es

En Lerroux es

lar amb

terr ble, es
pás d miar

ca

al

Suis i menjarse
com

aquell

qui

fa res un cu
bert de 25 pres.
no

9.14
Segóns noticies arrivades de Madrid, l'avi
Mornero Rios, passa`l día a l'entorn duna estufa
i ha fet paradar les finestres per a que no'l gel:
laire fret d'llivern i no li causi esgarrifances la
neu n'anca com els
»es cabells que encatifa'is
carrers.

Pesó segons afirmen els seus amics mes íntims,
ho ha fer pel fret, sin q•re no sentir els vene
dora ambulan» de diarts que criden desaforada
ment: «La Mancoinunitat casrellena,.
Ditien que ho senti cridar sols una vegada i
no

que

caigué desplomar a

terra.

I es compren, pobre home!...
Amb la Mancomunitat s'acabará el caciquisme
i com ho fará allavors per colocar als nevots, co
sins, parents y denles familia que constament Ii

diuen; tenia! gana.
Que no s'apuri per aixó, que`ls fassi lacayos,
de aquell senyor de Madrid que li agrada tant la
cassera.

Encara que`ns-e sembla nols voldrá, perqué
dos lacayos moli aixerits que s'anomenen
Azcárrate i Melquiades Alvarez.

ja te

La Diputació de Madrid, també dematia la
Mancomunitat per abdos Castellas.
Veja Sr. Royo Vilanova, móquis, i busqui, a
corre-cuita, qualsevol catau aon donar nu alhe
conferencia contra aquet nou cas ue separatisme
que ha crescut sota son nas sense adonarsen.

Verament,

creiem arribada I' hora de separar-no

d' aquets ases que encare fan de catedrátics.
Mancomúnat Castella mancomunar que si et
mancomunada en Royo
mancomunas quan sies
not desmancornunará pas.
Ja veas els punts que calsa.

.211
El Correo Catalán al donar conte de la sessió

d'any del Ajuntament. callé com un mort
que'isjaumins hablen votar lotes les candidatures
de cap

lerrouxtstes per a les Tinencias d'arcaldia.
Es una falta de sinceritat que compreném ha en
qu'eh era
un partir queaná a les eleccians dient

parrit anti-lerrouxista.
;Pobres jau.nins! doncs ?i alió dé que no havia
catolics a la «Lligay?
I are elis ten alia amb els fautors de la setmana
trágica....
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han portat la devantera, la Iluita en els
caps de colla, 1 finalment han saoigut vencer en
mitj de xordorosos aplaudirnents deis propis ven
çuts
De foot-ball també hem tingut enguany bones
jornades; deixant a part les dissidencies de les
federacións, podém estar contenta. El F. C. Bar
celona, quan tal-1(5m el creie més fluix que mal,
ens conquerí el campionat de la R. U. E C. F. des
prés d'haver sostingut tres hermosea Iluites amb
el p nent equip de la Reial Societat de San Se
bastián.
En partits internacionals n' hem pogut
veure de verdaderament grana, jugant atnb
el Crook Taron, AultIand Wanderes. an
glesos; el Zurich, suicos i per últim el fa
mós Daring de Bruseles, sena dubte'l mi
llor equip que'ns ha visitat.
En Desembre de l'any dotze un team
representatiu de Catalunya, que Huía les
quatre barres en son cos, tingél goig de
guanyar al equip representatiu de Fi-etapa,
match que fou jugat en el camp del Retal
Deporhu Espanyol de nostra ciutat.
El campionat de la F. C. C. F. el guanyál
F. S. Espanya
de la F. A. C. el B-idalona F. C
La tasca del Club de Natació Barcelona, en
pró de la natació, mereix tota clase d'elogia.
Porta fetes un gran nombre de proves i eoncur
sos i campionats, que han dat !loe a que's
parlés
curses

EL

deport tením d'admirar-lo, tením
de fer-li acatament, doncs éll repor
ta un gran bé a la humanitat. A vui'l
deport es vida per a els pobles, es un medi
per a obtenir gent sana i forta, i la rege
neració de nostra decrépita rassa.
&ha de reconeixer la necessitat de pro
tegir el sport com se fa ja en molts col
legis, easent veritablement confortador
veure, com els homes de demá procuren
desarrollar el seu organisme i esdevenir forts i
sans per a esser aptes per a les iluites de la vida.
Aquets sois que avui preparen el seu pervin
dre, exercitant-se en la gimnasia, aquesta joven
tut forta i ardida que dedica les seves hores Iliu
res al deport, son I esperance de la paria que ne
cessita i demana inteligencies sanes i cossos ple
tórics de vida'
No solzament cal cultivar !'inteligencia, sino
que's necessari procurar que ski ben equilibrat el
organisme.
Fomentém, doncs,

nostre

el deport, fem que nostres
fills se criin dins aquesta nova rassa de gent for
ta; fem que de peti:s sentin amor al deport, que
ha d'esser un bé per a les generacións que pujen
i que pot esser la regeneració de un poble.
Vetaquí doncs, que'l deport mirat baix el punt
de mira deportiu, influeix moltíssim en donar im
portancia a la vida de les nacions.
Barcelona, es la ciutat mes deportiva de tota

Espanya.

No vui pas deternir-me en parlar-vos d'un de
port determinat, tots han tingut éxits grans, tots
han ofert manifestacións expléndides que han po
sat a Barcelona en lloe
d'enveja. El foot-ball,
ciclisme, tennis, natació, hípica, etc., tots han
tingut per a nosaltres els primera Ilocs i aixó de
mostra que tením gent bona i es indubtable que te
nint gent de valúa, aquestos han de donar impor
tancia, al deport barceloni i que'l deport essent

floreixent, contribueix a la vida de nostre ciutat.
El deport de 1912-13, ha vingut a demostrar-nos
ben ciar, d'una manera ben evident, la valúa de
nostres forces. Barcelona té un deute de gratitut
que mai podrá pagar-li Eh l ha portat terres enllá
el nom de la Ciutat dels Comptes, puig els ex•
trangers que`ns han visitat, han pogut emportar

un bell record de nosaltres, una agra
dable impresió de lo que es el deport a casa
nostra. Tots ens han adruirat, tot ens han
reconegut com a temibles adversaris en les
lluires deportives.
Barcelona no sols li cap l'orgull d'esser
l'admiració de quants han trepirjat la terra
catalana, si que també, ho ha d'estar, per
esser la que més llorera ha guanyat dins la

sen

mateixa

I,

Espanya.

El ciclisme ha triomfat en totes ses forces
detentora deis Campionats d' Espanya,
Catalunye i Barcelona; tot i lluitar amb elements
de les demés regións.
Els més grans <routiers» espanyols, han tingut
de plegar agalles devant en Martí, Magdalena,
Crespo i Rubio, orgull del ciclisme regional, en
veja de molts altrcs. Se pot dir que en totes les

forsa d'aquet deport, organitzant

una

sortid

a

Mónaco,

ahont ei.care que no's va obtenir cap
victoria, va servir per a que sapiguessin que tam
bé tenim bons nadadors, no per a guanyarlos, més
si per a quedar bé.
En Joaquím Cuadrada es avui !'invencible en
les curses de resisteneia, havent guanyat nova
ment el Campionat d'Espanya, essent també gua
nyador de la major part de provea. Dins l'any,
una serie de xicots han vingut a posarse a la
categoría de gratis nadadors quins ens fan pre
veure un avenir hermosíssim per a aquet higienic

deport.

El Reial Club Marítím de Barcelona, es
el que mereix esser anomenat, dins la náu
tica. Ha celebrat les grans regates ínter
nacionals combatent ami) equipa potentis
sims com el de Rouen, i Lyon, perdent les
internacionals dnrrerals de Rouen, més
guanyant el campionat nacional per segón
cop.
També va celebrar-se tota una setmana
de vela prenent-hi part yate de la casa reial,
aixís com també de Valencia, Bilbao, San
Sebastián, obtenint aquestes, com les altres
éxit grandiós.
Referent ai Law-Tennis, hem de fer cons
tar el succés obtingut amb egl concurs in
un

ternacional, oranitzat per la R. A. L,
quins partits se celebraren en les

T.

C,.

courts

del R. L. C. del Turó Nostres minora ra
quetes se defensaren heroicament resistint
el fortíssim joc de Mac-Decougis Compre
de Salm, Cault, Poulin, Ryan, tots ella
veritables campions, fent les delicies deis
aimants del tennis. arnb son joc magnífic,
que sigué l'admiració de tots.
El Campionat de casa, també ha sigut
brillant en el qual el jove Plaquer i la se

nyoreta Subirana (P), se clasificaren ori
en les proves in ividuals d' bornes i doth:s

mers

respectivament.
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res; fins hi ha 'I quarto fose per la

minyona.

29
Del tir n'hem tingut borles ale

gríes. En

un

concurs

celebrat

a

Madrid, la representació de Bar..
celona guanyá la

Copa del Rei, en qual tirada hi
prerden part equips del reste d'hspanya.
En Is concursos fets a Barcelona han sigut un

triomf per a riostra ciutat
En el motorisme, el Moto Club Deportivo, ha
vingut reali-zant proves més proves, obtenint
en cada una d'elles un nou éxit en el deport
Ha fet proves de regi laritat, kilt metre llarcat
etcétera i efi tetes ha sortit victoriosa i coro
nant-se de llorers.
Per primer cop, en tofa la nació hem portat
a cap la celehració del primer saló automóvil, a
pesar deis entrebancs trovats, en quí per a enve
nou

ja no volgueren epoiar-nos.
Per fi va ohrirse, tenint Porgull de haverse
tancat amb més éxit que'l primer Saló de París.
En ehl

no

hi mancaba la representació de les més

importants marques nacionals i extrangeres. en
totes les branques del automovilisme, motociclis
mo, ciclisme. havent-hi un aparell aeriplá Borel.

móvil ha reportat

industria.
D'aviació poca

un

Es evi
dent que'l
Saló auto
gran benefici al comers i a la

cesa hi ha a dir-ne. Desde la set
de 192. sois tením que fer constar els mag
nifics yola fets per en Pournet, en quins va dar
nos, a coneixer el vol de l'aucell de foc.
Fora cosa interniii rible si tingués de fer es
rrent de bits els di ports i deis seus
éxits, pero si
dirém que tots quants s'han celebrar, principal
ment en els anotats Inés nmurt, han sigut
presen
ciats per un notubrós públic que s'ha mostrat for
sa airnant a la causa, contribuir t
a que les festes,
concursos i camplonats, etc.,
arrivessin a triom
mana

far plemment.

Es ben cert. doncs, que si sport ha tingut un
any tan hermós, que sils nostres deportistes han
sabut conquerir per a Barcelona llorers tan hon
rosos, es indubtable que la ciutat se'n ha de sen
tir orgullosa, puig no s'ha fet més que omplenar
la de gloria als ulls de tot-hóm.
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Si vosté no pot llegir les lletres del gravat a la distancia de 25 o
30 centímetres deis seus ulls senyal de que la seva vista.,; es defegtuosa
i necessita lentes o els que porta ja no li van be. Vagin
al
correr de jeeme 1, número 14, ahont trobarán cristall que
permeterán llegir-ho sens esforç de cap mena i conservará aixís bla seva
vista per sempre.
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