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LAS LLUYTAS

E L S DIJOUS

SOCIALS

L a e x t e n s i ó y gravetat cada dia creixent
dels problemas socials qu amenassan pertorbar seriament la marxa progressiva de la Humanitat, exigeixen la revisió dels fonaments
tílosóñchs dels actuals principis de la propietat, sobre'ls quals reposa en equilibri inestable la organisació de la societat moderna.
L a Humanitat en tots los temps, à pesar
dels seus ideals de justicia, ha consagrat la
fórmula de «la vida es una lluyta», y si bé ab
lo transcurs dels sigles ha mudat los medis
de combat y ha substituhit la forsa ininteligent per la forsa psíquica, no ha mudat per
aixó la esencia del f e n ó m e n o social y ha seguit proclamant la superioritat del fort sobre"!
feble. Lncara que'l instrument de lluyta s i gui de major noblesa y de categoria o n t o l ò gica m é s alta, l'us que se li dona, la lluyta,
té la mateixa brutalitat, lo mateix caràcter
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de conflicte entre forsas oposadas, y porta'l
mateix sagell de veritable injusticia.
L a ciencia dels nostres temps ha trobat
també per tot lo m ó n organich que (da vida
es una lluyta», y aquesta fórmula qu'es é » pressió d'un conjunt de fets naturals, ha sigut
aixecada u la categoria de lley universal, trascendent á las individualitats y á las colectivitats humanas.
Mes, avants de procedir á n'aquesta generalisació, calia estudiar m é s á fons a la H u manitat y tenir en compte si en ella's presentan també fets naturals que contradiguin ó
modifiquin la pretenguda lley. Y está clar
que'ls hnuriam trobat. L o s fets morals que's
desenrotllan en la conciencia humana son
també fels naturals, tant ó m é s dignes d'atenció que'ls altres. Y aquestos fets proban ab
tota evidencia que (da conciencia d e i a H u manitat s'oposa à la lluyta entre sos individuus y entre las sevas colectivitats».
L a Humanitat veu ab goig tota conquesta
feta á la naturalesa, y'l domini sobre las forsas brutas qu'en aquesta's contenen; mes,
se revolta ayrada y llensa un espontani y
franch crit de protesta quan, d'un modo ó
d'altre, sigui per m o n s t r u ó s desenrotllo de
la maldat humana, sigui per maldat inconscient y consentida, sigui per convencionalismes arrelats fills de defectuosa organisació
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social, lo combat té lloch entre sers dotats de
rahó y de la desfeta'n resulta una victima
humana. No podia ser d'altra manera, puig la
Humanitat, conjunt de sers sensibles, reb y
percebei.x los dolors individuals y plens del
anhel de viure, sent lo naturalissim horror
al suicidi.
D'aqui la pietat pera'l vensut; d'aqui que
l'altruisme sigui una virtut y no un moviment pertorbador y antisocial; d'aqui que la
devoció al prepotent no sigui pas una deguda
servitut al èxit, s i n ó un acte d"inconsciencia
pública. Quan la Humanitat medita y mesura las accions del vencedor en las lluvias socials, troba sempre m é s motius de dol que
de plascenta satisfacció; pochs son los idols
que restan ferms y drets y resisteixen lo rosech del a n á l i s i s .
E n lo si de la Humanitat se troban, donchs,
en pugna, una condició de vida que la porta a
combatre y un esperit de justicia que nega"!
combat entre consemblants y'l restringeix à
efectuarse ab la naturalesa que'ns volta.
L a propietat es lo fruyt directe de tota lluyta humana, tant si aquesta lluyta té lloch contra'l m ó n ininteligent, com si deixa per vens ú t s á altres sers humans; per a i x ó , com he
dit avants, lo concepte filosófich s'ha de revisar, puig es origen y sosteniment de grossas monstruositats, de las quals los problemas socials n'estàn plens á curull.
Jo'm limitaré á indicar la suprema conveniencia de fer, tart ó d'hora, aquesta revisió;
pro'm guardaré pla bé de comensar la feyna
que tan colossal esfors requereix en aquells
que la vulguin empendre.
L o que faré serà insistir sobrc'l caràcter
antinatural, dintre de la Humanitat, de la
lluyta entre sers humans, sigui aquesta lluyta
de la mena que's vulgui; à pesar de que la
mateixa Humanitat encara l'accepti y proclami com à Iley d'un fatalisme desconsolador y
d'una necesitat y conveniencia universalment
regoneguda.
Ni la lluyta á bras, ni las de à mà armada,
ni la lluyta de guant blanch y de traydorias,
ni la competencia comercial, ni la oposició
entre'l capital y'l trevall, ni la explotació de
las rassas, ni la de las colectivitats, ni la dels
individuus; no, cap mena d'energia gastada
en detriment d'una fracció de la mateixa Humanitat, cap conflicte y violencia, productors

de ruina y de mort, entre sos elements; res
d'aixó entra dins de lo natural, y per ser
natural, _/'us/, y per ser just, té carácter d'absoluta necessitat y mereix l'acatament del humà respecte.
Ni l'us de la inteligencia la abona en cap
manera; puig es la bestialisació del intelectualisme emplear las altas facultats humanas
en feynas destructoras, pera quinas los sers
menos nobles que nosaltres hi utilisan la
forsa brutal de las dents y de las urpas, única que tenen. No està pas en la categoria de
las forsas empleadas, la nobilisació y la justicia dels actes; ben al revés d'aixó, com m é s
alta es la dignitat del medi, ab m é s infamia
y indignitat s'arriba al objecte proposat, si
aquest ja de si mateix fereix de dret un orgue
ó altre del cos social.
E s una mentida que la vida d'un home e x i g e i x i la lluyta ab un altre home, ni la vida
d'una societat, la lluyta ab altras societats;
es una mentida lo dret del més f o r t , tant si ho
es en lo terreno fisich, com si ho es en lo
econótnich, ó en lo intelectual. Si no ho creu
aixis, que tingui la Humanitat la franquesa
de proclamar una moral nova y ben ampla;
qu'esborri d'un plegat tots los códichs que'n
diu de justicia, pro que deuria dirne li'ejrce/)ció y se subjecti sense protesta à las imposicions de la imperiosa brutalitat, m é s ó menos
inteligeht.
S i ha d'ésser tolerable y licit y honrat que
un comerciant poderós ensorri ab la empenta
de las sevas especulacions á altres comerciants, obligantlos á tastar l'agre pa de la
miseria y portantlos a la desesperació y á la
mort; si ha d'ésser tolerable y licit y honrat
que'l bolsista tingui medis per' estar al corrent dels camb;s financiers avans que un
altre y á gratcient li vengui ó li compri uns
papers à un preu que ja no tesen, de lo qual
n'ha de resultar lo propi engrandiment á
costa de la ruina agena; si ha d'ésser tolerable y licit y honrat lo trevallar una fortuna
en molts pochs anys, valentse del penós trevall de miserables jornalers que, portats per
la dura necessitat, han degut d'acceptar forsosament un sou mesqui, ab lo qual se moren poch á poch ells y'ls seus fills; si ha
d'ésser també tolerable y licit y honrat que
las societats obreras de resistencia aprofitin
las ocasions pera convertirse, si poden, d'ex-
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plotats en explotadors; si tot aixó ha d'ésser
lícit, honrat y tolerable, com per tals hi passan cent y cents crims de lesa Humanitat,
que la mateixa Humanitat, quan hi pensa
fredament los rebutja plena d'horror; si ho
ha d'ésser, obrim de bat a bat las portas dels
presiris y d e i x é m en llibertat á tots los qu'en
injusta reclusió purgan lo delicte d'haver
empleat la forsa dels seus punys ó del seu
cervell en la Uuyta per la vida contra altres
semblants seus. ¿Per qué preocuparnos dels
vensuts? L o s morts, al fossar; los robats, que
robin quan puguin; los estafats qu'acceptin,
per tontos, per la seva debililal cerebral, l'escarni de la societat; dignifiquém, com es degut, als vencedors, y en pau ab nostra conciencia y ab la conciencia universal. ,
L a Humanitat va regoneixent qu'es un
crim la lluvia brutal de la forsa física; per
aixó puneix al delinqüent si l'atach es individual y llensa sas malediccions contra'ls pobles y las rassas que tal lluyta promouhen.
l'eró, estich segur q u è , encara que tardi,
algun dia ó altre renegará també de la lluyta
económica y científica á las quals avuy s'entrega y á las que concedeix sas alabansas,
per veure en ellas torsadament lo fonament
imprescindible de sa propia existencia.
L a moral cristiana es ben cert qu'ha lograt cristallisarse en lo cor dels homes de
tots los payssos coneguts, precisament perqué
es la fórmula práctica d'aquesta lley natural
que desperta la revolta en la conciencia humana, devant d'una lluyta entre consemblants. Aquesta mateixa moral, al assegurar
que'ls últims serán los primers, al beatificar
ais apresos y al enlayrar ais pobres J'esperit,
ha posat verdaderament las fitas d'una justicia sobirana, d'aquella justicia que.'ls pobles
cercan endebadas, per haber trencat los //assos de la germanor y per haverse llensat ab
una ó altra forma á la empresa de ferse mal
mútuament.
L o Cristianisme signá á la Humanitat, ab
espléndida clarividencia, lo punt culminant
d'un superb edifici que s'havia de construir
demunt las runas d'un vell m ó n y d'una
organisació social corcada. {Llàstima qu'en
lo transcorre dels sigles no hagi trevallat
ab m é s dalit per'acabar un'obra tan hermosament comensada! ¡Encara estém com
avans y tot està per fer!
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Los ideólechs qu'han vingut m é s tart. los
moralistas y reformadors apareguts després,
particularment los perteneixents à las modernas escolas s o c i o l ó g i c a s , han errat oberlamcnt de camí y s'han allunyat de la solució
d'una manera llastimosa. A la moral cristiana, verdadera y justa á tot serho, han oposat
una moral que resulta pràcticament odiosa,
egoísta y sens entranyas. Pera seguir los
seus consells hauria la Humanitat d'esbossinar la propia conciencia; puig se li diu qu'armada de totas armas, com m é s intelectuats,
m i l l o r , pera una lluyta formidable, ajunti als
individuus en esquadrons del trevall, en colectivitats de productors y de consumidors, •
en associacions de gran empresa y de grán
potencia, que'ls pobles febles s'apleguin pera
combatre als forts, que las nacions s'amaneixin pera rebre las embestidas de las altras nacions y á embestir á las que puguin.
E n mitj de la general conflagració, tothóm
s'ha de cuydar de ferir ab feresa despietada,
y, si pot ser, de mort, al enemich que se li
posi pel devant, puig de no ferho, tingui la
seguretat de que li costará la vida; los cayguts que siguin potejats, y ensorrats pera
sempre los qu'en la seva impotencia llensan
clams de misericordia.
A i x í s los moralistas moderns, ab tota la
seva bona fe, pera fugir del desequilibri
social, amaneixen los trontollaments furiosos; pera curar los mals de la injusticia, mitj
feta ab inconsciencia, preparan los excessos
d'una injusticia implacable, comesa á gratcient y ab refinaments de mala voluntat;
sembran vents y pensan apayvagar tempestas; s o m í a n en aixecar á las societats de la
infelicitat present y, sense volerho, las ensorran cada vegada m é s en las negrors d'un
pervindre encara m é s ple de desgracias,
difícilment reparables.
Que s'organisin associacions de resistencia, societats cooperativas de producció y de
consum, que's fassin colectivitats ab comunitat de bens, que's nombri al Estat administrador general dels interessos de tots los
ciutadans, que'I socialisme obtingui la solidaritat dels elefnents afins, tot aixó no servirá pera res de bo; fins será pitjor que lo
actual, puig porta un pecat d'origen y està
cent lleguas allunyat de la lley de justicia
que la Humanitat sent remoures en las en-
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tranyas. L o s problemas socials serán transferits dels individpus a las colectivitats; la
lluyta no será al detall, s i n ó entre grossas
massas. Quan algún dels combatents caygui
vensut,-lo fet revestirá grandiosas proporcions y's presentarà ab los caràcters d'una
extensissima calamitat pública. L o conflicte
restará en peu, prenyat de clams de dolor y
d'amenassas rabiosas.
No obstant, cal confessar qu'aytals efectes
no vindrian prompte: aixis semblants moditicacions socials tindrian lo doble valor de
portar un retardament, un cert temps de
.respiro á las qüestions qu'están enverinadasy portan cami d'estarho en mCs alt grau, y
d'altra part ensenyarian en lo terreno práctich que la Humanitat no ha de liar la seva
estabilitat en ideals ilógichs. C o m á medi,
per' apayvagar la situació difícil del present
y pera tenir devant nostre lo temps que requereix l'estudi serio d una nova organisació
social, es perfectament acceptable y molt convenient lo fomentar tant com se puguin
aquestos moviments d'agrupació de forsas y
d'interessos humans. E n aquest sentit s'ha
de trevallar, mes ab lo ben entès de que no s
cerca ab aixo una solució definitiva, sinó
qu'aquesta solució s'ha de trobar m é s tart,
y per lo tant s'ha de preparar degudament,
revisant d'arrel tota la organisació social,
fins á obtenir la formal y universal declaració de que toia lluyla entre sers inteligents es
injusta y, per lo tant. ilicita y punible.
S i ; hi ha que tornar enrera, à la moral
cristiana; perquè las civilisacions han avensat per una via dolenta, y avuy, millor qu'en
lo temps passat, podém fernos cárrech de la
equivocació soferta.
Ample es lo m ó n y rica la naturalesa pera
que-l'esfors humà pugui emplearse en fruyts
de benhauransa; no'ns cal pas malgastar
nostras energías en produhir lo mal dintre
de la Humanitat mateixa, ferintla en la intimitat dels seus sentiments. ¿Ab quin dret y
en nom de quina justícia puch jo aixafar so
ta'l m e ú peu als que's trobin mancats de las
mevas forsas? ¿Per qué pera viure jo ab csplendidesa, haig de deixar derrera meu un
rastre de sanch, de dolors ó de miserias)
No'n dubto pas de que temps á venir la
Humanitat cercará de veritat t a la justissima
moral del admirable sermó de la monlanva

la pauta d'una nova organisació y un concepte m é s fondament filosófich de la propietat, ab lo que trobarà definitiva y sòlidament
resolt lo gran problema de la societat humana; puig aquest problema es fill de las lluytas entre sers inteligents, y aquestas lluvias
hauràn passat à la categoria d'aberracions
punibles y de bestialitats execrables.
G . ESTRANY.

L E ROUSSILLON SOUS L E S RÜIS
DE MAJORQUE
II y a, dans l'hisloire du Roussillon, une
é p o q u e q\ii, appréciée à la distance de six
siécles, semble une é p o p é e , une apparition
quasi-merveilleuse, ayant eu, hélas!, ses
gloires et ses tragèdies; c'est celle du royanme de Majorque.
Rappelons les faits: Jacques I " le Conquérant, par son testament fait à Montpellier le
26 aoút 1272, partageait ses états entre ses
deux fils; il assignait à Pierre, l'ainé, l'Aragon, la Catalogne et Valence; Jacques, le
second, eut les iles Baléares, avec le titre de
roí de Majorque, le Roussillon, la Cerdagne,
et la seigneuríe de Montpellier.
Dés la mort de Jacques le Conquérant, la
mésintelligcnce ne tarda pas à écláler «ntre
ses deux fils: l'ainé, Pierre 111 d'Aragon,
trouvait excessifs les avantages faits au cadet, Jacques I " , qui n'était pas d'humeur, de
son cóté, á céder la moindre parcelle de ce
que son pére luí avait destiné. De lá, Tintervention de Philippe le Hardi, roí de France,
et la mort de ce roi, à Perpignan, au retour
de son expédition en Catalogne.
L e 9 juillet 1312, Sancho, second roi de
Majorque, préta hommage au roi d'Aragon;
son frérc, Ferdinand, joua un grand róle
dans l'expédition des catalans en Gréce, pendant qu'Isabelle d'Adria, femme de ce m é m e
Ferdinand, accouchait à C a t a n e - d e - S i c i l e
(1315), d'un fils qu'on nomma Jacques, et
qui fut, dans la suite, l'héritier du royanme
de Majorque. Isabelle mourut un mois après
ses conches; Ferdinand envoya á Esclarmonde, sa mere, qui se trouvait au chàteau
de Perpignan, l'enfant n o u v e a u - n é sous la
conduite de l'historien Muntaner, et partit
l u i m é m e pour la Morée, oú il trouva une
mort gloríense (1316).
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Malgré son amour de la paix, Sancho se
trouva obligé de prendre part à la guerre
qu'entreprit le roi d'Aragon pur eniever la
Sardaigne aux Pisans; les galères du Roussillon et de Majorque y servirent avec distinction. L e premier roi de Majorque avait
c o m m e n c é le Ch.ileau (actuellement citadelle
de Perpignan) vers 1276, et en 1300 il avait
vendu aux Consuls de Perpignan Templacement de l'église et du cimeliére de L a Réal;
Sancho, le =; mai 1324, posa la premióre
picrre de la cathédrale actuelle de Saintlean, à Perpignan, et mourut le 4 septembre suivant, à Formiguéres, dans le Capeir,
oü il avait p a s s é l'été pour se soustraire
aux chaleurs extraordinaires de cette a n née-là.
Son successeur fut son neveu. Jacques I I ,
alors à g é de g ans. E n 1328, Jacques II se
rendit à Barcelone pour préter hommage au
roi d'Aragon, Alphonse, hommage qu'il renouvella, en 1339, à Pierre I V le C é r é m o nieux. Ce dernier ne s'en tint pas là, et suscita des diüRcultés à Jacques I I , dans le but
de le dépouiller: attaque de la forteresse de
las Cuevas, dans la vallée de Ribas; e x p é d i tion de 116 vaisseaux sur les cótes de M a jorque; envahissement du Roussillon par
Saint-Jean-PIa-de-Corts, E l n e , Canet, et
investissement de Perpignan. Après plussieurs tentativos infructueuses pour conserver une partie de ses états, Jacques II fut
obligé de se réfugier, dans I'état le plus d é plorable, à Ax, à Foix, et dans sa seigneurie
de Montpellier. II mourui en 1349, dans une
expédition contre l'Ue de Majorque; son corps
fut porté à Valence et enterré dans le chosur
de la cathédrale, et ses états réunis á la cou
ronne d'Aragon.
Cet étrange sort du royaume de Majorque
ne rappelle-t-il pas le mot de François I " ,
«Tout est perdu fors l'honneur!» maís ce qui
nous en est resté, c'est la c o m m u n a u t é de
langue catalane, une fraternité littéraire tou¡ours vivante entre roussillonnais, catalans et
majorcains; c'est un pieux héritage qu'il nous
appartient de conserver intact, car il est le
joyau de la grande famille catalane.
J.

DELPONT.
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EL CANT DELS QUE PLORAN

Ciutar, bella ciuiai deis carrcr« nmplcs
y dels palaus sumpluosos!...
Ciutat plena de luxo y de miseria!..
En l'hora xafogosa del mili día
semblas com mona.
Els leus carrers lan llnrchs, lots sols se perden;
els darrers passejants ja no s'oviran
y'ls soberchs carrllatjcs ja no avansan.
Ciutat, bella ciutat dels carrers amples...
Qué'n guardas en Ion sí de recorts dolsos
y de recorts de pena!
Allá, en aquell recó, sota dels arbres
del passeig solitari, hi han els nómadas,
els pobres oblidats, que boy dormintse
esperan las despullas
de la tanla del» richs; d'aquells que gosan
mentres ells s'arrossegan.
Y dessobre
dels palaus sens sorolls v sense vida,
el sol hi cau á plom com castigantlos...
y'ls qu'esperan menjar, devant sa porta
snhan la sanch y l'aygua.
Y d'aquells grans carrers tan solitaris
el plor dels que sufreixen puja, puja
com el fum de las negras xemeneyas...
Puja, y quan es á dalt, forma com núvols
que un jorn caurán dessobre de las testas
d'aquells qu'á ne las taulas, luxuriosos
donan lo no volgut
als afamats qu'esperan á sa porta.
Ciutat, bella ciutat dels carrers amples
y dels palaus sumptuosos...
Un jorn cauràs a dintre del sepulcre,
sota del pes indigne de tos vicis...
y en aquell jorn, els cants dels que sufreixen,
que son cants de venjansa,
han d'ésser cants potents, rublerts de joya!...
XAVIER VIURÀ.

PONNEY1
M'ho contà l'amich Antoni, y'm plagué.
— « T r e s voltas l'havia vista,—'m d i g u é
mon a m i c h , — y , ho fes que tot hi convidava á enamorarme, la vareig estimar.
E l l a , passejant ab unas amigas, també'm
vejé, y'm s e m b l à que no l'havia impresionat
pas gens la mirada que vaig dirigirli. Totas
las donas hermosas son lo mateix.
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Allí ahont la veya, era á la vora del riu,
en quin lloch anava cada tarde ab sas companyas á gosar del fresch oreig que al ser al
cap-vespre s'esbargeix per las clapadas d'albas y oms gegants y ufanosos de vora'l riu.
Cada tarde la veya, y'm s o r p r e n g u é un dia
sentirla cridar ab acuella veu que fins llavors
no vareig coneixe: — Ponney! Ponney! —
Bon punt h a g u é cridat, vegi, sorprès, c ó m
un h e r m ó s cavall, jove, de bon posat, s'hi
atansava sumis y enjogassat, que ni que fos
un gos cadell.
E l l a l'amanyagi, y la bestia, després de
romandre poca estona pels voltants de las
companyas, tornà à campársela ab tota llibertat per ahont millor li plavia.
Com pots suposar, tots mos afanys eran
llavors el poder ferme amich d'aquella gentil
comitiva, que si b é ' m coneixian de dàrloshi
cada dia las b o n à s tardes, no haviam tingut
encara m é s páranlas que las purament precisas.
Peró aquella tarde li plagué al Ponney entossudirse, y per m é s que sa hermosa mestressa s'hi e s g a r g a m e l l é s , el Ponney no'n
feya cabal y corria com un astorat, d'assi
d'allà.
Jo m'ho guaytava apartat, y'm s e m b l à que
las companyas me miravan com prepantme
que las ajudés à cercar l'animal: y com que
en cassos com aquest un home hi val molt,
no es pas per dirho, no'm vareig fer pregar
y'm vaig posar à corre fins atrapar al Ponney,
quc'm feu cansar de valent.
Vareig tornar ab el cavall agafat de la brida, y com encara li durava á la bestia l'astorament, no m vareig atrevir à deixarlo y'l
vareig portar fins à sa casa, ahont vaig coneixe à la mare d'ella, y ahont m'oferiren la
presa del «tbé» pera l'endemà.
No m podia anar pas mellor la cosa, com
pots veure.
Aquella nit no vareig pas dormir. Me la
vaig passar rumiant lo que diria l'endemà à
la hermosa L i v i a . Se deya L i v i a . Y aixis passaren las horas que ni me'n vareig adonar.
V i n g u é l'hora del «thé», y ja'm tens ple
d'ilusions cap à casa d'ella.
L a conversa, qu'era general, no'm permeté durant las primeras estonas parlar ab ella
molt í n t i m a m e n t , peró m é s tart s'anaren
particularisant m é s y vareig poder entrarhi.

Bon punt vareig trobar motiu, vaig parlarli
de lo hermós qu'era aquell poble, de lo que
m'agradava passejar cada tarde per las voras
del riu.
—Qu'es hermós — li deya — aquest riu,
ab sas voras verdejants y frescas! Cóm s'hi
gosa! Res m é s bell que venirhi à trench
d'auba quan l'oreig canta cansons d'amor
esmunyintse entre'l gemat brancatje! Y al
cayent de la tarde, quan el misteri del capvespre comensa à invadir la vall, quin goig
somniar y deixar à la imaginació jove y esbojarrada que divagui per entre las boyras
que's van ajassant dessobre la rondinayre
corrent de las ayguas. Y si'l cor batega i m presionat per la evocació d'un recort dolcissim que pren forma y s'esvaheix de sobte,
llavors, quina anyoransa m é s dolsa se sent!
quin glatir m é s s u à u ! . . . —
Aqui'm vareig interrompre. Encisat jo mateix ab las hermosuras qu'esmentava, no
vareig reparar el posat fret. indiferent, ab
qu'ella m'escoltava. No pots endevinar quin
efecte m é s desconsolador me va fer quan vaig
adonarmen.
— Y vos, ino-'l sentiu aquest goig?—vareig
preguntarli llavors.
—Jo?—va dir ella.—Jo no somnio.
—No es precís somniar.—vareig insistir.—
A ciutat si; a ciutat s'ha de somniar pera trobar recons plens de poesia, y prats encatifa'.s
de fresca! herba, y salzaredas espessas; peró
aqui no: aquí tot es real; sols cal lenir ulls
pera gaudir d'aquestas hermosuras; no s'ha
dc somniar: s'ha de sentir tan sols; sentir ab
el cor... si se'n t é . —
Ella'm respongué seguidament y ab vivesa :
— B é penso tenirne de cor, y may m'he
capficat ab aquestas cosas. Bé tinch ulls, y
may he vist en eixos prats y boscos m é s que'l
curs natural de la vida de las cosas...
— H a v é u de regoneixe — vaig interrompre
—qu'aquestas cosas son las que m'enamoran; que aquest curs natural es el que'm
plau, ó si no, v e y é u . Naix el dia, perquè ha
de nàixer e m p è s pel curs natural del temps,
y son naixement es motiu pera que jo m'hi
encanti y gosi; y va passant el dia, y a cada
moment, á cada instant, aquest curs natural
de las cosas m'ofereix un nou visatje ple
d'encantadoras transformacions...
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— T o l depèn — d i g u é Livia interrompentm e — de l'apreciació de cada hu.
— Y havéu dit que teniau cor!
—He dit que bé m'ho penso—feu ella.
—Donchs vostra vida deu ésser la manifestació m é s clara de la tranquilitat, de la
calma, de la indiferencia... Sense goigs ni
penas...
— O h ! si! Sento goig y pena. Goig, quan
contemplo al meu Ponney lluhent, net, ab
guarniments nous y brillants; llavors goso y
m'enorgulleixo de ser sa mestressa, y al passarli suaument la má per sas crins rissadas y
. llustrosas, crech qu'arribo á sentir la impresió del amor... S i , si; no s o m r i g u é u ; perquè
al Ponney me l'estimo m é s que tot, m é s que
á totas aqueixas hermosuras que vos endevinéu en els boscos y las valls!... Quan alguna volta'l Ponney no vol el pinso que'I petit
groom li atansa; quan al amanyagarlo'm
mira ab els ulls tristoys, en comptes de d i rigirme aquellas miradas aixeridas y bellugosas que traslluheixcn desitjós de corre,
llavors sento pena y fins ploraria pera posarlo bé, pera donarli q u e l c ó m que l'aleg r é s . . . Pobret Ponneyf—
Vaig quedar com qui veu visions. Aquella
dona m'acabava de demostrar que tenia cor;
peró, quin cor m é s extrany!
Crech que me'n vaig desenamorar borw
cosa, y no perquè ella m'agradés menys
que avans, s i n ó perquè, à dir veritat, me
dolia tenir un rival com el Ponney... una
besti».
E i dia que me'n vaig anar d'aquell h e r m ó s
poble, ja'n feya dos íjue no havia vist à la
L i v i a . V a i g anar á casa seva pera despedirmcn y'm varen dir que no podia sortir. E l
Ponney estava m a l a l t . » —
IOSEPH M." FOLCH y T O R R E S .

V E T L L A N T UN C A D A V R E
L a llum de la cambra es mitj somorta.
Un Crits il·luminat per un parell de ciris
hi ha i la capsalera del llit hont reposa una
nena vestida de blanch. Porta al cap una corona feta ab flors de taronjer... Pobra criatura arrencada del m ó n en la primavera de la
vida!...
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Vetllo'l seu cadavre...
Pel meu cervell fadigat creuha ràpidament
una idea. Aquesta idea'm corprèn y m'encisa... {Quina hauria sigut la vida d'aquesta
toya de flors? Penso, y ràpidament veig desfilar devant dels meus ulls una síntesis de la
seva vida. Ahir, ab sa naixensa, la veig omplenar d'alegria'ls cors dels seus pares; veig
com, m é s grandeta, ja petoneja á aquestos al
bell mitj del front, y després, ab el cap baix
y las galtonas vermellas d'emoció, mitj tremolant, s'acosta à un altar ahont un capellà
li dona l'hostia consagrada. Porta'l vestit
blanch y la-corona feta ab flors de taronjer...
la mateixa corona y'l mateix vestit que l'acompanyan á la tomba!. .
Avuy la veig morta* Estirada demunt del
llit, resta erta, erta y gelada. .
D e m à . . . ¿ q u é hauria sigut d e m à ? Una
donzella hermosa quina companyia molts
joves desitjarían. E l l a se'n hauria estimat algun, y haurian anat á juntar la seva sort devant del altar... Fora l'última vegada que
portaria la corona de flors de taronjer. D'ella's despediría ab un bes llarch y derramant
unas quantas llàgrimas dolsas, dolsas com
la mel... Vindria després un fill que li endolsiria las amargors de la vida, y... q u é
sé jo!...
L q llum oscila y's va apagant lentament...
Voldria saber el misteri de la vida que
fuig y no torna m é s ; peró l'avenir sempre es
fosch... y ara tot, tot es fosch.
Vuy anarmen, perquè la foscor m'espanta.
Y no ouch mourem del seti. Sembla que hi
resti clavat... Me'n vuy anar de prop del cadavre, perque'm sembla sentir que la Mort se
passeja sifènciosa ab la dalla al coll esperant
el moment solemne pera que jo li vagi á
fer companyia. Y jo no vuy a n a r h ü . . . Vuy
tenir per companya la Vida! L a Vida ja s é
qué es... E n cambi ^qué es la Mort? ¿ahónt
ens porta?...
L a llum s'apaga...
Obro la finestra de la cambra. E l cel, d'un
blau fosch, resta entatxonat d'estrellas brillants. Al mitj d'ell, inmóvil, hi ha la lluna.
Un de sos raigs, d'una blancor inmensa, toca de ple'l rostre del cadavre, que sembla
somriure, ab un somrís dols... dols...
ALFONS SANS Y R O S S E L L .

JOVENTUT

4oR

MACABRA
pïahír es signo de vtiia.
I.a moral es lo plaher.
H . SPENCCR.

Mortals, oiu,
els que viviu
'
u n l si goseu - com si patiu:
Jo l'armador gay de la vida
y del plaher sens fre ni mida
per mon conort
com un recort
canto ben fort:
|Visca la Mori!
E l Món joliu
es un istiu
honl per crear—tot hi fa niu
y tot floreix y fructifica;
la Uevor cau, el frayt s'esmica
y ve'l vent fort
y'l gel del Norl,
6 b« l'abort
y du la Mortl
Donchs, si m'oíu,
goséu, víviull
lant ai es hivern—com si es istiu.
Ja que la vida es limitada
y no hi seriu cap m í s vegada.
V en sens' ó ab sort,
ab tot lo cor
disfrutan fort,
que ve la Mort.
11 «
Si al Món hi ha felicitat
es perquè la Mort futura
té sempre i tou criatura
l'instint de gosà excitat
mostrantli la sepultura.

VITAL
Es bó'l dret perquè hi ha lorl.
E n sens'el fi que'ns deslliurc
d'un aburrimcnt tan fort
inventarfam In Mort
per trobar plaher al viure.

is
¿I j Mort, qué esL a Mort no es més
que fi de vida,
del ésser mida,
terme d'acció,
limitació
y acabament
de moviment.
Donchs fem esforts
per viure forts
y per crear
y disfruur
y per molts anys
ab bons companys
y gays aymtas
dias y días
ab vins, y flors,
menjars, y olors,
que'l positiu
de tot ser viu
y'l més real
y'l més moral
es lo plaher
de viure y ser
perquè després ...
Hija no hi ha res!!!

Donchs qui ha creat
y ha disfrnut
y ha ben viscut
ell ha sigut,
conta en lo món
sos actes son
part integral

|Oh goig d'ésser limitatl

y eternal
del esperit

[durar sempre!... |cruel tortura!

del infinit,

Qu'horrible la eternitat
en aquest món u n ingrat

y ab gran conhort
ab tal recort

viandant sempre igual planura.

pot cridar fort.

jEsser sempre? No'm fen riure!

[No tem la Mortl
POMPIVDS GENER.
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SOMNI

Y

Un petit taller d'esculptor.
Enfront d'una figura à punt d'acabarse, hi
ha una otomana olvidada de qui la va estrenar, hont s'hi veu, mitj enfonzat, un xicot
d'uns divuyt à vint anys.
L a mirada fixa y anguniosa ab que contempla aquella obra, faria endevinar à qualsevol qu'ell n'es autor.
E l jorn toca al seu terme y la foscor se fa
mestressa d'aquell quartet d'artista bohemi,
esvahint els objectes ab sas ombras misteriosas; se sent l'estrépit del obrir y tancar la
porta y, poch á poch, se va acostant un s u à u
trepitj y'l soroll d'unas robas de seda...
Una dona, blanca com la neu, rossa com
l'or y ab ulls d'àngel, apareix seria devant
del bohemi jove.
E l l d'un salt se posa dret, y ab crit que li
surt del fons de l'ànima, e x c l a m a : — T u ! —
Sense dir un mot, la pertorbadora del 6xtassis d'aquell xicot s'asséu à la otomana, y
posant el caparronet entre sas finas mans, ab
els colzes sobre'ls genolls, se queda contemplant l'obra artística boy acabada.
Y ' l xicot, no podent compendre'l per qué
d'aquella extranya visita, s'ha quedat mut,
confós. E n son cervell hi bullen molts recorts. No podent articular paraula, segueix
ab la vista esparverada tots els moviments
d'aquella que temps endarrera ell havia estimat... y estima encara; y sense moures de
son lloch, com un idiota, ven qu'ella s aixe-
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ca, s dirigeix vers la seva obra, fa un petó
abaix al plinto ahont ja hi havia escrit son
nom, y se'n torna, donantli una mirada i n desxifrable, cap aquell corredor obscur. S a
silueta's confón entre las ombras; la porta fa'l
mateix soroll qu'avans, y'l taller del bohemi
torna à quedar tal com fa poch estava, peró
ple d'una ubriagadora olor de dona que s'estima...
Un llumet brilla; el bohemi, ab mà tremolosa agafa'l barret y surt al carrer. Alli s'atura, dubta... Per fi's decideix: vol seguir
à aquella dona; vol enrahonarhi, vol saber
per qué li ha fet aquella visita. Travessa
carrers y carrerons, topant ab t o t h ó m , indiferent à tot lo que passa al seu voltant.
E l s llums de las^botigas el cegan. Casi d'esma, arriba à fora ciutat, se dirigeix à un passeig ample qu'ell té ben conegut. Devant
d'una casa de modesta apariencia s'atura, y
s'aixuga la suhor freda que corra pel seu
front. Està segur de qu'ella no ha arribat
encara à casa seva.
Mentres tot passejant la espera, se la figura una dona com n'hi ha pocas, molt bona,
molt hermosa, peró en fí una dona que deu
tenir las mateixas passions que totas las a l tras. Després, quan allà lluny, molt avall
del passeig, veu dibuixarse à cada pas m é s
precisa una silueta blanca y's convens de que
no es ningú m é s qu'ella, sense donarsen
compte li ve un tremolor á las camas, y lla-

JOVENTUT

4io

vors, com sempre, s'obra en sas ideas una
gran transformació: la dona com moments
avans se figurava ja no hi es; la dona com
n'hi ha d'altras ha desaparegut per complert.
Hi veu en ella quelcóm m é s que una criatura
hermosa, quelcóm m é s que una dona material. E n sos ulls hi endevina una llum ferma
d'espiritual bellesa, una grandiositat d'ideas
incomprensible per ningú que no sigui ell,
ell que la estima, que l'adora, que per ella
faria impossibles.
L a dona pa^sa aprop seu, y ell torna á
quedar extasiat contemplantla, admirant la
perfecció de la forma, que li sembla qu'ha
d'encloure la sublimitat del sentiment.

Per l'ample passeig ja no hi passa n i n g ú .
E n la fredor de la nit sols s'hi veu un'ombra
tota arrupida aprop d'un arbre. Sonan las
dotze. L'ombra's separa del arbre y poch á
poch s'interna en la ciutat, seguint carrers y
carrerons.
E s el bohemi, m é s desanimat que may de
poder compendre á aquella dona, malgrat la
e s t i m a c i ó qu'abdós se portan.
E s el bohemi, que no sab c ó m desxifrar la
mirada qu'ella li ha donat després de besarli'l nom posat al plinto de la seva obra.
PAU G . Y CATALAN.
Dibuií de A. Solé.

L'IDILI
PER

DE LA VIUDA

GABRIELB D'ANNUNZIO.

E l cadavre del batlle Biagio Mila, ja vestit
y ab el rostre cubert d'un mocador xopat ab
aygua y vinagre, estava extés demunt del llit,
quasi al mitj de la sala. L a muller y'l germà
del mort vetllavan en la mateixa sala, un à
cada banda.
L a Rosa Mila tindria llavors prop de vint
y cinch anys. E r a una dona en la flor de sa
jovenesa, de pell blanquissima, ab el front
una mica baix, las celias llargament arquejadas, els ulls grisos y amples, ab unas ninas
que tenían tots els reflexos de l'àgata. C o m
que sos cabells eran abundosos, sempre duya'l clatell, els polsos y'ls ulls, cuberts pels
rinxos que s rebelavan. E n tota sa persona
hi resplandia certa sanitosa netedat y aquella frescal vivor que donan als cutis femenins

las cotidianas ablucions d'aygua gelada. Sas
vestiduras exhalavan un perfum qu'atreya.
L ' E m i d i o Mila, el capellà, tenia quasi la
mateixa edat qu'ella. E r a prim, ab el rostre
d'aquell color de bronze propi dels que viuhen á montanya y à ple ayte. Un borrissol
rossench li cubría las gaitas; sas dents fortas
y blancas li donavan, al somriure, una bellesa mascle; y sos ulls groguenchs. brillavan
com dos cequins venecians nous de trinca.
Tots dos callavan. L'una esgranava ab els
dits un rosari de vidre; l'altre mirava com
el rosari s'escorria entre aquells dits tan
blanchs. Tots dos sentían la indiferencia que
nostra gent montanyana sol sentir devant del
misteri de la mort. L ' E m i d i o respirà fortament y digué:
— F a calor aquesta nit.—
L a Rosa va alsar els ulls, y feu que si ab
el cap. Dins de la sala, baixa de sostre, la
llum tremolava als impulsos de la flameta
que cremava dintre l'oli d'una llàntia de llautó. L a s ombras se recullian ara cap á un á n gul, ara cap á un tros de paret, mudant de
formas y de intensitat. E l s batants de la finestra eran oberts, peró las persianas restavan closas. De tant en tant las cortinas de
musselina blanca's movían com infladas per
aleñadas de fora. Demunt de las blancors del
llit, el cos d'en Biagio semblava dormir.
Las paraulas de l'Emidio s'esvahiren en el
silenci. L a Rosa acotà'l cap altra volta y recomensà à esgranar el rosari lentament. A l gunas gotas de suhor li perlejavan pel front,
y sa respiració era cada cop m é s fadigosa. Al
cap d'una estona l'Emidio va preguntarli:
—<A quina hora vindràn á buscarlo demà?
— E l s congregants del Sagrament han dit
que vindrían à las deu — respongué ella ab
el to natural de sa veu/·Y altra volta callaren.
A fora se sentia la m o n ó t o n a xerrameca de
las granotas; y de tant en tant pujavan aleñadas d'ayre impregnadas del humit perfum
de l'herba. Dins de la tranquilitat perfecta
que regnava, la Rosa va sentir una mena de
mormull ronch que sortia del cadavre, y ab
una esgarrifansa d'horror s'alsà de la cadira
y donà uns quants passos cap à la porta.
—No tinguis por. Rosa. Son els humors
— d i g u é son cunyat, allargantli la mà pera
calmaria.
E l l a va agafaria instintivament y la va es-
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trenye entre las sevas, sense tornarse à sentar. Parava la orella per' escoltar, peró sense
mirarse al mort. E l a mormulls se prolongavan dins del ventre d'aquest, y semblavan
pujar cap à la boca.
—No es res. Rosa, tranquilisat — va afegir l'Emidio, invitantla a seure demunt d'una
caixa de núvia que, cuberta d'un gran coixí
de roba florejada, hi havia en un reco de la
sala.
Ella s'assegué al costat d'ell tota torbada, tenint encara la mà del Emidio entre las
sevas. Com que la caixa no era gayre ampla,
sos colzes se tocavan.
V a tornar à rçgnar el silenci. Al lluny esclatà un cant de batedors.
—Baten de nit al clar de lluna — digué la
Rosa, volent parlar per'enganyar la por y'l
cansanci.
Peró ell no va obrir boca; y ella va retirar sa mà, perquè aquell contacte comensava a produhirli una vaga sensació d'inquietut. Tots dos tenían un mateix pensament,
que'ls havia vingut de sobte sense saber
c ó m . Tots dos assaborían y refeyan en sa
pensa'l recort y'ls incidents d'un mateix fet:el
recort d'un amor dels lemps de sa infantesa.
Allavoras ells vivían en las casas de C a l dore, al cim d'un puig assoleyat als quatre
vents. A l cap d'avall d'un camp de blat, s'alsaya un mur de pedruscall y argila. Tota la
banda del mitjdía era dels pares de la Rosa,
y com que'l sol no hi batia tan de ple, els
fruyterars hi crcixían ufanosos. Al venir cl
bon temps, tots els arbres llorian en comunió falaguera, y las copas de blancors d'argent, moradencas y rosadas, s'acostavan sota
de las blavors del cel, coronant el mur, y
bambolejavan com si volguessin fendir els
ayres, brunzint totas plegadas, com milers
d'abellas trevallant la mel.
Darrera del mur, pel cantó dels arbres, la
-R'i-a hi solia cantar tot sovint. Sa veu fresca
y cristallina resonava com el doll sorollós
d'una font sota garlandas de flors. Durant la
convalescència d una llarga malaltia, l ' E m i dio l'havia escoltat forsa vegadas aquell cant.
Se sentia tan feble y famolench, que tol sovint, pera trencar la dieta odiosa, sortia de sa
casa d'amagat, emportantsen sota sos vestits
una gran llesca de pa, y feya via, seguint cl
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mur per demunt del darrer solch de l'arada,
fins arribar á n'aquell Iloch de beatitut. Un
cop allà, s'asseya apoyant sas espatllas contra las pedras escalfadas pel sol, y comensava
á menjar. Mossegava'l pa tot cscullint una
espiga ben tendra. Cada granet contenia una
goteta de such llctós d'un gust frescal de farina. Per un f e n ó m e n o ben especial, la voluptat de l'alimentació y la voluptat d'escoltar las canturías de la Rosa's fonían en cl
convalescent en una sola sensació infinitament agradosa. Tant era aixís. qu'en aquellas horas vagalivas, en aquella calor y entre
mitj d'aquells perfums que donavan al ayre
un cordial sabor de vi, la veu femenina constituhía per' ell un natural aliment de renaixensa, una mena de nodriment físich qu'ell
s'assimilava. L a s canturías dc la Rosa foren
per l'Emidio un bàlsam curatiu. Quan ja's
senti completament b é , la veu de la noya
l'embolcallà per sempre m é s dintre d'un encis sensual. C o m que l'amístal entre las dugas familias era cada dia m é s estreta, brollà
en l'Emidio un d'aquells melangiosos, timits
y solitaris amors d'adolescent.
Pel septembre, avans que l'Emidio entrés
al Seminari, las dugas familias anaren plegadas a breñar al bosch, á las voras del riu.
Feya un dia humit; els tres carros, tirats per
bous, avansavan lentament, entrc'ls canyars
florits. Varen breñar demunt de l'herba, en
un ampie ciar de bosch, tancat per las socas
dc las albas gegantinas. L'herbàm tendre,
clapejat assí y allá pels raigs de sol quc's filtravan á través del altíssim fullatjc. era tot
ple de flors moradencas, qu'exhalavan un'aroma finissima; y las ayguas del riu, inmóvíls,
tenían una tranquilitat lacustre, una transparencia purissima, podentse veure plàcidament adormidas las plantas aquàticas.
Després dc breñar, uns s'escamparen cap
al riu, altres se quedaren endormiscats demunt de l'herba. L a Rosa y l'Emidio, agafantsc de brasset, van enfilar un viarany que
serpejava entrc'ls prats verdosos. E l l a s apoyava en el bras d'ell ab tot son pes; arrencava las fullas dels arbrissons que trobava pel
camí, mossegava'ls tronchs amargants de las
matas y tirava'l cap enderrera pera veure c ó m
volavan las falzías y c ó m s'allunyavan xisclejant. Ab el gesto, sa pinta dc tortuga li
lliscà dels cabells y aquestos se li esbadiaren
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demunt de las espatllas ab fastuós esclat...
L'Rmidio s'ajupi pera cullir la pinta, al
temps q u e l l a t a m b é ho feya, y al alsarse,'ls
dos caps se toparen, y la Rosa, ab las mans
al front, cridava entre Hallas:
— A y ! ayl—
FA jovenet se la mirava tremolant de c a p á
peus, sentint que la sanch li fugia del rostre,
t e m e r ó s de trahirse. Ella ab las u n g í a s desenrotllà d una soca un llarch espirall d eura, y
ab ell s'entortolligà ràpidament els cabells,
subjectant els que s rebelavan al clatell ab
las púas de la pinta. L a s fullas verdosas y
vermellencas clapejavan la negror espléndida
de sa cabellera.
— ¿ T a g r a d o aixis? — li preguntà ella.
Mes l Emidio ni va obrir boca. No va saber qué respondre.
—¿Y donchs, que potser ets mut>—
E l l estava á punt de caure de genolls. Y al
veure que la Rosa li donava à compendre ab
sa mitja rialla que no estava contenta d'ell,
senti ganas de plorar, a n g o i x ó s de no poder
trobar ni tan sols una paraula.
Seguiren caminant. Un arbre caygut els hi
barrà'l pas. L ' E m i d i o alsá la soca ab las dugas mans, y la Rosa va passar per dessota las
brancas floridas, que per un moment la coronaren. M é s enllà van trobar un pou vorejat
de dos abeuradors de pedra rectangulars. E l s
arbres, molt espessos, formavan al entorn y
demunt del pou un claustre de verdor: l'ombra hi era profonda, quasi humida. L a volta
vegetal s enmirallava perfectament à dins de
l'aygua qu'arribava fíns à la meytat de la
boca de rajólas. L a Rosa d i g u é tot estirant
els brassos:
— Q u é bé que s'hi està aqull —
Després reculli aygua en el buyt de sas
mans plegadas, y va xarruparia ab una actitut plena de gracia. E l s regalims se li escorrian per entré is dits, perlejantli las faldillas.
Quan n'hagué begut prou, va rccullirne m é s
y la va oferir á son company tota alegroya.
— A p a , beu.
—No tinch set — barbotejà l'Emidio, tot
ensopit.
E l l a li va tirar l'aygua per la cara, fentli
una llengota despreciativa; després va ajeures dins d'un dels abeuradors aixuts, com
dintre d'un bressol, ab las camas que li penjavan. fentlas ballar enlayre. De cop se t o m à

à alsar, clavà una mirada extranya à l ' E m i dio, y li digué:
—Aném! Aném! —
Se'n tornaren sense dirse res. E l s mcrlots
xisclavan demunt de sos caps; garbas horizontals de raigs de sol atravessavan son camí,
y las flayras del bosch creixian à son voltant.
Alguns dias després, l'Emidio marxava.
Al cap d'uns quants mesos, el germà del
Emidio's casava ab la Rosa.
Durant els primers anys de seminari, el futur capellà hi havia pensat forsa ab sa nova
cunyada. Y quan els mestres explicavan a
l'aula VEpilome historia; sacra;, ell no's podia
treure del cap la imatje de la Rosa. Y à las
horas d'estudiar , mentres sos companys,
amagats darrera dels faristols, entreteixian
conversas eróticas, ell, ab el cap entre las
mans. abandonava sa i m a g i n a c i ó als pensaments impurs. Y à la iglesia, mentres sonavan las lletanias à la Verge, aixis que sentia
la invocació à la Rosa myslica. s'allunyava esporuguit. Y havent après la corrupció de sos
condeixebles, la escena del bosch se li presentava radiant de llum nova.
Y la sospita de no haverho endevinat, el
greu de no haver sabut cullir el fruyt que li
oferian, el lorturavan extranyament. ¿Era,
donchs, veritat? {L'havia estimat la Rosa?
¿Havia passat sense saberho arràn d'una gran
joya? Aytal idea. afinantse de dia en dia, se
tornava cada cop m é s insistent, m é s neguitosa y m é s dominadora. E l sufriment cada
dia esdevenia m é s fondo, fins que, en l'aclaparadora monotonia sacerdotal, el pensament fixo's convertí per ell en una mena de
malura constant, y al veure qu era impossible curarsen, se senti embolcallat per un descoratjement inmens y per una melangia infinita... No ho havia sapigut compendre!
Dins de la sala'l llum tremolava lentament. A través de las persianas closas entravan aleñadas d'ayre m é s fortas, inflant els
blanchs cortinatjes. L a Rosa, ensonyantse
poch à poch, tancava las parpellas de tant en
tant. y al acotàrseli'l cap demunt del pit, las
obria ràpidament.
—íQu'estàs cansada? — li preguntà l'Emidio ab molta dolcesa.
—No, — respongué ella. reprenent esperit
y redressantse cap á la vida.
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Mes, dmire del gran silenci, l'ensopimem
s o m n i ó s s'apoderà un'altra volta de sos sentits. Tenia'l cap apoyat à la paret, demunt
del cercle negrós de sos cabells esbullats, y
per sa boca mit¡ badada sortia sa respiració
lenta y regular. Que n'era d'hermosa aixis!
Res en ella era m é s v o l u p t u ó s que'l ritme de
son pit y la visible forma de sos genolls dessota de la faldilla primissima.
—¿Si la besés? — pensà l'Emidio, experimentant una sobtada s u g e s t i ó carnal, tot mirantsc à la ensonyada.
Encara's sentían las canturías humanas
cóm s'esbadiavan per l'ayre d'aquella nit de
juny ab una certa solemnitat de cadencias
litúrgicas, brollant al lluny las respostas ab
diversitat de tons, sense companyia d'instruments. L a lluna plena devia ésser ben alta
ja, perquè la feble claror interior no podíà
pas lluytar ab las resplandors argentadas
quentravan pels interslicis de las persianas.
L'Emidio tombà'l cap envers el llit mortuori. S a mirada, resseguint la línia rígida
y negra del cadavre,'s deturà involuntàriament demunt de la mà, demunt d'una mà inflada y esgroguehida, un xiquet closa y solcada al dors de teixits lívits; y va retiraria
ràpidament. Poch à poch, en la inconsciencia
de la son, el cap de la Rosa, quasi dibuixant
un semicercle en la paret, s'acostà demunt
la espatlla del torbat capellà. L a reclinació
de la bella testa femenina fou d'una dolcesa
infinida, y com que'l moviment alterà'l son
per un instant, brollà un reflex irisat entre
sas parpe!las apenas desclosas, que s'esvahi
en las blancors del rostre com una fulla de
violeta dintre d'un vas de llet. L'Emidio restà i n m ó v i l , sentint el pes demunt de sa espatlla, aguantantse la respiració per por de
despertarla y oprimit per l'angoixa del glatir
furiós de son coll, de sos polsos y de son
front, que semblava omplir ab sa remor tota
la sala. Mes, com que la Rosa seguia dormint, va sentirse lentament invadit d'un defalliment y d'una deixadesa invencible, tot
mirantse aquell col blanquíssim que'ls tres
collarets de Venus signavan de voluptat, aspirant las aleñadas tebias d'aquella boca y'l
perfúm d'aquells cabells.
De sobte, sense pensar res, sense por. de
res, llentsantse ben sencer dins de la tentació, va besar la boca d'aquella dona. Ab el
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contacte, ella's despertà sobressaltada, obri
els ulls ab gran sorpresa, y, tot mirantse à
son cunyat, se tornà pálida, molt pálida.D c s p i é s , ab lentitut, se relligà'ls cabells al
clatell, y redressant son bust, s'estigué vetllant ben desperta, esguardant à son entorn
las ombras capritxosas, sense dir res, quasi
inmóvil.
Tampoch deya res l'Emidio. Tots dos s'estavan demunt de la caixa nuvial, com al principi, asseguts de costat, tocantse de colzes,
dins d'una incertesa penosa, evitant ab una
mena d'artifici mental que sas conciencias
judiquessin el fet y'l condempnessin. Tots
dos s'interessaren espontàniament per las
cosas exteriors, posant en aquesta operació
del esperit una intensitat ficticia, donanthi no
m é s que l'actitut de la persona. Y á poch à
poch, una especie d'ubriaquesa'ls conquistava.
E l s cants continuavan ressonant per la nit
quietosa, suavisantse festosament de resposta en resposta. L a s veus mascles semblavan
teixir ab las femeninas una armonía amorosa. De tant en tant una veu agudíssima destacava demunt de las allras, llensant la nota
capdal, al entorn de la que sonavan las dem é s , com las ayguas de las riberas s'esmunyen cap al centre d'una corrent fluvial. Y
després d'una pausa's sentia, al comens de
cada estrofa, la vibració metálica d'una gui-.
tarra; y entre mitj d'una y altra represa, arribavan ben clars els sorolls mesurats de la batuda del blat, demunt de las llambordas de
las eras. Y tots dos escoltavan.
Potser per un cambi de vent n o s sentían
las mateixas flayras d'avans. Aquell perfúm
de llimoner, tan poderós com dols y finament
atiador, venia potser dels serrats d'Orlando.
Potser dels jardins de Scalia brollava aquell
olor de rosas y aquells bàlsams ensucrats que
donavan al vent el gust d'una essència aromosa. Muntavan potser dels estanys de la
I- arma las flayras húmidas dels lliris florentins, que, un cop aspiradas, refrescan la gola
com un glop d'aygua gelada.
Tots dos restavan demunt de la caixa nuvial, silenciosos, inmóvils, com sota'l jou de
la voluptat que traspuava aquella nit de lluna plena. Aprop d'ells la flameta de la llàntia tremolava ab rapidesa, encorvantse fins à
llepar el petitissim cercle d'oli, sobre del que
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surava encara, nodrintse y guspirejant. A l
espetech de las guspiras tots dos tombaren el
cap: y varen restar aixis. ansiosos, ab els ulls
fixos y dilatats, tot mirantse la flameta qu'acabava de beurcs las darreras gotas d'oli.
De sobte, s'apagà. Alashoras, tot d'un cop,
ab una concordia perfecta d'avidesas, al mateix temps, s'abrassaren fortament l'una ab
l'altre, s'enllassaren, buscantsc follament las
dugas bocas, y perdudament, cegament, se
petonejaren silenciosos, sofocantse de c a ricias.
T r a d u c c i ó de
S.

VILAREGUT.

TEATRES
E n plena canícula, han coménsat ja'ls mesos de proba pels teatres de Barcelona. Bona
part del públich aficionat estiuhçja y un'altra, que no ho es tant, fuig dels locals m é s
ó menys tancats, en que las calors xafogosas d'aquestos dias fan la estada molt
desagradable. No es d'extranyar, donchs,
que las companyias quins elements artistichs
valiosos fan que'l presupost de gastos sia un
xich crescut, deixin abandonadas nostras escenas per un parell de mesos que passan á
monopolisar, fent la viu-viu, els novilleros
del art, modestos y poch exigents tant en
aplausos com en quartets.
Per 'xó'ls pochs aficionats de debò que
quedan à Barcelona, acudeixen al Eldorado,
ahont la companyia Guerrero-Mendoza està
donant las últimas representacions de sa
curta temporada. L a novetat de la setmana
ha sigut l'estreno en castellà del drama de
costums populars L a filla del mar, original
de nostre bon amich don Angel Guimerà.
Quan s'estrenà l'hivern passat á Romea
en català, nostre director ja va dir de l'obra
tot lo que hi havia que dir. No tenint,
donchs, per q u é ocupàrnosen avuy, ens l i mitarém à fer algunas consideracions respecte à la execució y presentació escénica de
dita obra per part de la companyia dels senyors Mendoza.
Ab tota imparcialitat direm que ni una ni
altra'ns van satisfer. V no podia ser d'altra
manera; perqué obras com L a filla del mar,
quina acció's desenrotlla en un lloch deter-

minat, quinas passions, usos y costums son
no ja caracteristichs d'una regió, s i n ó privatius d'un estament d'aquesta, ofereixen à
qui las vulga interpretar sense conéixel á
fons, dificultats casi bé insuperables. Tant
m é s insuperables quan. com succeheix ab La
filla del mar, el drama es un reflex perfecte
d'una vida especialissima.
Ab tais circunstancias, qualsevol companyia que no sia de la terra tindrà que donar
una interpretació convencionalissima, m é s ó
menys brillant y efectista segons el talent
dels actors, peró falsa y d'una impresió deplorable per un públich que sab à que atenirse. De manera que pot donarse'l cas, y de
íet s'ha dat, qu'aquesta mateixa interpretació
produheixi à qualsevol altre públich que no
sia'l català, la ilusió de la realitat mateixa;
realitat que no serà la verdadera, mes que li
semblarà tal si ab talent y art saben presentarla
Mes per' un públich català la cosa varia
d'aspecte. Coneixedor natural d'aquell a m bent social que tan bé reproduheix en G u i merà y qu'en L a filla del mar es element interessantissim, per no dir preponderant, no
tarda gayre en compendre que tot alló que li
presentan es artificiós y fals; que ni aquells
mariners son mariners de la costa, ni's mouheu, parlan y senten reflectint una vida verdadera. D'aixó'n resulta que'l públich no arriba à posarse en situació pera seguir junt
ab els actori el desenrotllo d'una acció dramàtica que, essent molt interessant, no pot
sentiria sense fer un gros esfors de reflexió;
y las emocions filias de la reflexió sempre
resultan tardanas y fredas.
. Veusaqui perqué L a hija del mar no va tenir l'éxit qu'era d'esperar. M é s que censurar
als actors y actrius de la companyia Guerrero, preteném donar una explicació del per
qué no van agradar interpretant la esmentada obra. De culpa, pròpiament, no n'hi tenen
cap, puig que culpa no es, desconeixe à fons
cosas per ells exóticas. C o m actors, en general, no perden res de sos mèrits reconeguts;
ara, si s'ha de judicar el seu trevall (no tenim m é s remey que ferho) personificant els
tipos de l'obra d'en Guimerà, precis es confessar que no van estar prou afortunats.
Aixó no vol dir qu'en situacions determinadas, las m é s dramáticas, no tinguessin, a l -
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guns d'ells, moments d'inspiració. L a senyora Guerrero, especialment, va dir ab tota
l'ànima y forsa sentiment las escenas finals
dels actes s e g ó n y tercer. E n cambi, la senyora Martínez va dir el seu paper freda,
metódica y automàticament. Semblava una
estatua ab mohimcnt, quinas articulacions,
sobre tot las de colzes y genolls, s'haguessin
rovellat. Aquest es l'efecte que produhían
aquell caminar solemne y acompasat y aquell
accionat rígit, uniforme y cadenciós.
Mes ahont s'han equivocat de mitj à mitj
(y tenen culpa perquè fàcilment podían enterarse) es en la qQestió dels trajos. Fem excepció tot seguit del que treu la senyora
Guerrero en el primer acte, qu'es exactament
lo que deu ser: fosch, descolorit, mitj esqueixat, ab tacas y mullat, produheix ilusió
perfecta. L a entrada que fa saltant de la
barca ab la fítora á la ma, els ulls encesos,
vestint trossos de roba que ab tot y ser pobres y destrossats se'ls enjipona ab un desordre y gust extrany, ben propi del ser misteriós quina sanch ardenta's traslluheix fins
en tan petits detalls, es emocionant de
debó y demostra plenament que la senyora
Guerrero ha comprés el tipo en tot alió
que té d'universal, de misteriós y de fantástich.
E l s d e m é s anavan molt ben vestits per representar la M a r i n a , Las Campanas de Car r i ó n ó qualsevol sarsuela per l'estil; mes
pera fer de mariners de la costa que trevallan,
vestían massa bonich, massa net y massa
llampant. Fixemnos en una actriu, la que
sobressortía: la senyora Ruiz. E l seu paper
es de pobra peixetcra que trevalla una xarxa;
donchs b é : la senyora R u i z , qu'es molt
mona y te la pell fina y blanca, en lloch de
pintarse pera semblar morena y torrada del
sol y ayres marins, encara s'emblanquina de
manera que treu cara de porcellana; a d e m é s ,
porta ab molt garbo un vestit de percal ciar,
ímaculat, ab un pet de coll y punys y d'enagos enmidonats, que ni que fos planxadora,
sense cap taca, sense cap arruga, ab un cuydado y bon gust en els plechs y caygudas de
la roba, y un luxo dc detalls y una coquetería que... en fi, sembla que surti de la capsa. Y per l'estil els d e m é s .

EMILI

TINTORER.
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NOVAS
D E L ROSSELLÓ.

P e r p i n y à . — D e l s pintors de Perpinyà que
tot sovin y exposen llurs obres les m é s artístiques, es cl senyor Sanahuja, un fill de L l e y da; dit senyor té molt bones simpaties à
R o s s e l l ó , y avuy es un raig del sol de P r o vensa, que nos mostra. L o seu quadro, esposat al parador dc la viuda Parés, es ensemps un gran Paysalje y"l retrato dels f o s
infants de la duquesa d'Uzés.
Aqueix gran quadro representa una clariana, dins del bosch, amb vistes sobre el riu
R h ò n e y sobre d'un estanyol; y sota d'un
roure, de vert y estés fullàm, descansen lo fill
y la filla de la duquesa d'Uzés. E s aqui un
gros y delicat treball, y'n Sanahuja se'n ha
ben tret. Aqueix quadro es admirat de tota la
gent que passa.
Una vegada m é s d o n é m la nostra millona
enhorabona al nostre amich y artista en S a nahuja.

•

J.D.

Sembla que per fi han sigut posats en llibertat per l'autoritat militar, els joves catalanistas que foren detinguts días passats à Vilafranca.
E l s felicítém coralment.
L'Agrupació excursionista catalana « L o s
Montanyenchs» ha nombrat pera representant seu en el «Congrés International dc l'Alpinísme», que's reunirà per primera vegada
à París els diaS 11. 13 y 13 del present mes,
al incansable excursionista'l distingit metje
català doctor B . Roura y Barrios, que's troba
ja per aquest objecte à la capital de la vehína república.

A b el titul I~o Camp de Tarragona, ha comensal à publicarse en la ciutat d'aquest
nom un nou periódich catalanista.
E n son article dc presentació diu que'l seu
programa politích està definit en las bases
que la Unió Catalanista ha establert en las
diferentas Assambleas, fa protestas del seu
amor à Catalunya y à las sevas gloriosas
tradicions, sense per això pretendre defensar una restauració mitjeval, avans al contrari, diu que s'inspirarà en un criteri a m plament lliberal y progressiu, trevallant per
la complerta regeneració moral del poble
català.
Desitjém qu'aqueixos bons propòsits se
cumpleixín y torném al nou setmanari'l carinyós saludo que dirigeix especialment à la
prempsa catalanista, desitjantli molts anys
de vida.
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C o p i é m de L a Renaixensa:
« S e ns han enviat las s e g ü e n t s ratllas:
nSeria convenient que l'Inspector senyor
Golfín, que'l Govern ha fet venir pera investigar las cosas del Ajuntament, s'ocupés ab
preferencia d'averiguar c ó m s'ha produhit lo
crèdit de 500.000 pessetas que'l senyor G a r cia Faria preté cobrar per trevalls realisats
durant l'época quera empleat del Municipi, y'l senyor Golfin deuria procurar exigir
la responsabilitat que podria correspondre,
no solzament en la tramitació del expedient
à Barcelona, sinó t a m b é en los medis de que
s'ha valgut lo senyor Garcia Faria á Madrid
per' obtenir !a R . O. cn que's disposa'l pago
de tan crescuda cantitat.»
E n s sembla que si que seria molt convenient que s'aclaris tot aixó.

Son mollas las queixas que'ns fan suscriptors de fora y corresponsals, per no rebre
ó rebre ab retràs els exemplars de JOVENTUT,
que puntualment els hi enviém cada setmana.
Seria convenient que per qui correspongui's prenguessin las midas necesarias pera
evitar abusos, que no per ser tradicionals,
deixan de perjudicar al püblich, als periódichs y al bon nom de l'Administració de
Correus.

Advertim als venedors de JOVENTUT
que desd'avuy, per'obtenir els exemplars que necessitin, haurán de dirigirse á aquesta Administració.

Hem rebut un H i m n e á la Verae de la Salut, original de don Joan Costa Deu.
Fidel Giró, impressor. — Carrer de VslencU 311.

SETMANARI CATALANISTA
Els trevalls se publican baix la exclussiva responsabilitat de sos
autors.
No's tornan els originals.
Se donará compte de las obras rebudas en aquesta redacció, y de
las qu'ho mereixin se'n farà crítica.

CONDICIONS DE SUSCRIPCIO
Catalunya: Trimestre, l ' ^ o pessetas; un any, 6 pessetas.
Altras regions d'Espanya: Mitj any, 4 pessetas; un any, 7 pessetas.
Estranger: Un any, 8 pessetas.
Número corrent, 1 0 cèntims; atrassat, 25 cèntims.

