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No es cxtraAo, niila,
seas hermosa;
usar Peca-Cura
es la gran cosa.
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Sabó, l'30. - Crema, 2*50. - Polvos,
2'50.-Aii{ua Cutània, 5'50.-Aigiia de
Colònia, 3'50, 6, 10 i 16 pessetes,
^Ijons flascó Locionsperal cabell,
4'50. 6'50 i 20 ptes., segons flascó
"mt cruclm ; Pritictn itrli IDEll
* cicia • Mimosa - Oinesta • Rosa de
Jericó - Admirable - Matinel • Chipre
Kodo Plor • Rosa - Vértife-Clavell
Ma{aet • Violeta - Qessami
Sabò.3.-Polvos,4.-Loci6, 4'50,7'50
i 20 pessetes, segons flascó.
Ensència per al mocador, 18 pessetes flascó amb estoig
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Asmàflcs, Bronauílícs, Tuberculosos
si voleu lliurar-vos de vostres
malalties feu sempre ú s del

X A R O P

V I A N
compost amb extrets de divers e s plantes medicinals, les
quals tonifiquen els bronquis
i pulmons, fent desaparèixer
la irritabilitat i infecció, sens
causar perjudici a l'estómac.
Laboratori " E l Siglo"
Carrer Sani Pau, 33 - Barcelona
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Rep viatge» ciutadans. De qui són les voravies? Joan Clar. — |ardlns I flors d'Isllu. A. B. — Poema de la Seu
(po« •'«). Camil Oela. — La dama del mlrinyac blau (llegenda). A. F u s t t r Valldrperas. - Mkqulnes de força soler.
I S -L'BscolajTIstlu. — Del III Congrís de la Corona d'Aragó. — Dels |ocs Florals del Ral Penat, dc Valtnda.
i Passada lluita electoral a Irlanda. — La «Pesta de la Senyera», a Valíncla. — De Sabadell. E l Concurs
d'A -cnenls. — Dels darrers locs Florals. — L'orgull, per OMrges Rode nbach. A l f n d O a l l a r U l r a d ) - E l Rector
de i 'llfogona. Commemoració del tercer centenari de la seva mort. ValaH Serra Itoldú. — Actualitats. - L'ob•cm > d'en -Nalot- (conte popu\ar). p e r Tadaplaeló. F. Dlbtrm I Font. - L'obra •Pro-lnfincia·, deia Comissió de
Cul na de l'Ajuntament de Barcelona. — La mort del President Hardlng. — E l clstellet de Dorotes. per i i ootfried
Keller. A l f r t d O a l l a r l \ t n d . ) . — Actualitats. - L'hecatombe del (apó.— Crònica Cslslana, X.
Suplement artístic: Paisatge del Vallís. per l o a n Piqué F t r r è n . — Coberta, de F à b r e g a s .

REDACCIÓ: F E R L A N D I N A . núms. 7. 9 í 11
P r e u : 1'25 pessetes

La vocavia d'un dels llocs m í s cínlrics de la ciutat, que ofereix el trist espectacle d'estar obstruidi.lotalmcm en benefici exclusiu d'una indústria paiticular

R e p o r t a t g e s

c i u t a d a n s

qui s ó n les v o r a v i e s

E

N la Redacció de D'ACI I D'ALLÀ. Un
redactor fa estona que està assegut davant d'unes quartetes que
romanen blanques. Mossega el cap-d'amunt de la seva estilogràfica; es grata el
cap com si volgués fer-ne brollar idees;
torna a rosegar l'estilo, però d'ella no en
raja ni una paraula.
De sobte s'obra la porta i apareix una
jove alta, rossa, vincladissa, amb el rostre rialler, un gros capell de palla i un
vestit elegant i vaporós. Duu en bandolera, penjant d'una corretjola, un estoig,
que molt bé podria contenir una màquina
fotogràfica. Com que ignorem ei seu
nom, diguem-li... la senyoreta Tothoveu.
SRTA. TOTHOVEU (des [de la porta). — Ès
aquí ia Redacció del magazine D'ACI I
D'ALLÀ?

REDACTOR (complimentós). — Encara que
no ho fos, sols per complaure-la gosaria dir-li que si.
SRTA. T . fsenosfl/— Reprimeixi's, jove.
Vinc per un afer molt important i no
puc parar-me en banalitats. tQuehi
és el Director?
R E D . — El Director?... el Director precisament é s fora, però aqui em té a mi
per a tot el que se li ofereixi.
SRTA. T . (dubtant). — És que... li portava
unes fotografies que he fet i volia parlar-ne amb ell, per a que hi posés el
text.
RED. — Això rai I Jo podré atendre-la.
SRTA. T . - És que... No es tracta sols de
posar-hi els epígrafs, sinó de redactar
tot un article iniciant una campanya
en defensa de tots els ciutadans de
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Barcelona i en especial
de les dones barcelonines.
RED. — Admirable 1 Aquest
és el nostre ideal! L .
aquestes fotografies... ?
SRTA. T.—Abans d'ensenyar-les-hi, permetim
que li faci una pregunta, per a veure si està
capacitat per a secundar-me: ^De qui creu
vostè que són les voravies dels carrers de Barcelona ?
RED. (estranyat). — [De qui
vol que siguin 1 [ De la
ciutat 1
SRTA. T . — Precisi, precisi,
doncs del contrari no li
ensenyo les fotografies,
ni li comunico els meus
projectes, i Són dels
ciutadans tots...? ^o bé

Ó45

El mateii conegut establiment, que a més d'envair la voravia amb una instal-lació etageradament gran, priva la visualitat i cnlletgeig la ciutat, prescindint <fe l'interès general dels ciutadans.

A la VU Laiclini. La Cau de Correus, (a anjri en construcció, manlí anullaJa la voravia, amb greu perill dels qui transiten per aque II lloc de gran mo'Iment I que sovint tenen d'adoptar, amb esglai, la positura del qui aparell
en la fotografia.

són d'uns" senyors que
basteixen una casa? ^o
dels que hi tenen un
quiosc? ^o dels qui tenen llogada una botiga?».
RED. (després de meditar
una estona). — A dreta
llei, de tots els ciutadans; de fet, dels qui
fan obres, o tenen llogat un establiment que
dediquen a bar, a cafè,
0 a restaurant.
SRTA. T . (animada).—Això
ja està millor.Bé,doncs,
jo m'he entretingut retratant algunes d'aquestes usurpacions i voldria iniciar una campanya de neteja, una
campanya per a que siguin destruïdes totes les
cledes, i hom jugui a
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Una tanca axageradament ampla i un pal del tramvia es complementen en un
lloc ben cíntric de la Plaça de Catalunya per a obstruir el pas. £Si es tractés
d'un carrer estret, no haurien prescindit de tols aquests destorbs?

futbol amb tots els melons i cindries amuntegats pels carrers i llenci
a rodar les taules i les
cadires i tot el que fa
nosa al carrer, j Hi té
d'haver trencadissa! iÉs
la única manera de curar aquest mal!
RED. — Perdoni, senyoreta,
però en aquesta obra
no podem ajudar-la.
Tindrà d'anar a un diari de combat; nosaltres
som gent de pau...
SRTA. T. (indignada).—\De
pau... de pau!... per això
amb homes com vostès
no anem en lloc. jl pensar que els hi diuen el
sexe fort! [Quina ironia!
R E D . — S e n y o r e t a , comprengui que...
SRTA. T. — Q u è ? «.No ho

troba vostè que és un
abús?... i que priven el
pas?... Oh! [quina geni
més pacient!
RED. — Tot el que vulgui,
però és que som barcelonins.
SRTA. T . — Què vol dir?
RED. — Que el bon barceloní no s'indigna per
res; és a dir, s'indigna,
si, però la seva indignació és passiva, no
arriba mai al tumulte;
qui més qui menys, tothom té per perdre. Però tornem al seu objecte, t No podria mode
rar una mica els seus
fogosos entusiasmes ?
Jo crec que arribaríem
a un acord. Vol mostrar-me les] fotografies?

^Que hi la que un local sigui reduït, sl es disposa d'una voravia en la qi"' "i
caben moltes taules ? Hom no sabrl per on passar, però... el negoci is «I
negoci...
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SRTA. T. — Tingui, però no
farem res.
RED. (mirant les primeres).
Veu? Si que farem, si!
que jo també ho havia
trobat molts cops que
això de que, quan basteixen una casa, tingui
d'estar la voravia tancada mesos i mesos, a
voltes anys, és un gros
inconvenient, però iquè
vol fer-hi ?
SRTA. T . — Que vui fer-hi?
i No se li ocorre cap
solució a v o s t è ?
RED. — Francament, com
que jo no sóc de l'ofici...
SRTA. T. — I doncs ? 1 que
es creu que jo sóc algun manobre ?... La solució és ben senzilla.
Veu? (mostrant-li una
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Aquí a una dama no l i qu^da altre remei que baixar de la voravia i fer una
gran vjlla, o passar resignada pel mig mateix de les taules, exposant-se a rail
impertinències.

Mlliançml el pagament d'un (nsignificanl arHlii, hom ti dret d'envair una
'"'avia, privar el pas i enlletgir els carrers de la ciutat amb inslal lacions
miserables i primitives.

altra foto). Quan la façana està enllestida fins
al principal, se suprimeix la tanca o es redueix al minim possible, cpbrint aleshores
hermèticament la voravia per a que es pugui
seguir treballant al damunt c ò m o d a m e n t i
hom pugui circular per
sota, sense perill de que
li caigui res al damunt.
Què li sembla?
RED. — Magnífic!... jté molta raó!
SRTA. T . (mostrant-li una
altra foto). — \ Doncs,
bé, miri! Una de les voravies mes concorregudes de la plaça més
gran de B a r c e l o n a .
Aquest luxós establiment, no sols hi ha
muntat un entarimat
amb baranes, llums, al-
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a sentir-se una pluja
d'impertinències o almenys té de sofrir resignadament els esguards que amb aire
donjoanesc li adrecen
tots els homes. Tot això
a part del perill de que
li aboquin al damunt
un cafè, un vermut, o
qualsevol altra beguda
de taca més o menys
esborrable.
RED. — Molt ben observat;
prossegueixi.
SRTA. T . (animant-se).—jo
els odio a tota aquella
munió de panxa-contents, que es creuen els
amos del carrer perquè
paguen la seva consuEl tel de que una voravia sigui estreta, no í s pas obstacle per a que hi siguin
instal·lades taules i cadires, encara que els vianants tinguin de passar pei
mació. Nosaltres també
lloc destinat al trànsit rodat.
paguem la cèdula amb
els corresponents refombres, etc, etc, sinó que encara dacàrrecs; tenim, doncs, dret a transitar
vant d'aquesta baluerna hi ha posat a
lliurement, sense que ningú pugui I
pla nivell un altre rengle de taules. Les cadires són soltej i els rotllos es van engrandint
a mida que l'espai per
als vianants minva en
tanta de manera que resulta del tot insuficient.
RED. — [ Encara queda lliure l'espai destinat als
vehicles I
SRTA. T . — No ho cregui.
Davant els establiments
d'aquesta mena, sempre hi han aturats una
corrua de cotxes i d'autos que obliguen a passar pel mig del carrer,
amb greu perill d'ésser
atropellat. I si una dona insisteix en passar Aqatt,ttii,ta6ntiat,
de quelcom del qu* podria ler se per a nurmalii"
per la voravia, s'exposa
IÉIIÍII, i ntntre srgueiien les nbres en un edlHcl.
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r a r - n o s tant el pas.
RED.— Certament, p e r ò
aquest dret ens queda
força restringit en virtut de que hi ha un arbitri especial que dóna
dret a ocupar la via pública.
SRTA. T . — 1 Aquí vaig jo,
doncs i A advocar per
una reglamentació, per
una restricció, per una
limitació d'aquesta ocupació.
RED. — Tot existeix; el nostre ^Ajuntament és molt
bon organitzador.
SRTA. T. — Potser si, però
és també massa tolerant. I si no, tingui,
miri aquesta voravia
envaïda per una para- Aquí no sols la voravia està ocupada en tota la seva amplada, sinó que a més
a mís queda virtualment closa per una tanca d'arbustos que la converteixen
da de melons; miri
en l'interior d'un establiment.
aquesta cantonada, ocupada no sols totalment
per les taules, sinó, a més, cercada
ocupen des de la façana fins a la voamb una renglera d'arbustos que la
rera mateix! j Oh, la fruició de flairar,
converteixen en un clos reservat. Vaig
tot bevent, les emanacions d'una clapescar-hi aturat un automòbil, que
veguera pròxima; de mastegar la pols
dóna idea del tomb que li tocava fer al
que en un instant infecta la beguda i
qui no volia passar per dins de restaenguerxa els ulls! 1 Oh, el goig de rebliment.
crear les oïdes amb acordeons, violins, pianos i artistes vocals que repeRED. —Ah I però els parroquians deuen
teixen la cançó de moda! ; Oh, que
estar-ne força contents.
n'és d'higiènic respirar aquella sentoSRTA. T. — £ Si, però què representen una
reta d'autòmnibus o aquelles nuvola0 dues dotzenes de parroquians viciodes blavoses que produeix un motosos, davant l'interès de tots els barcerista que ha convertit el carrer en taller
lonins? Per altra part, jo no pretenc
i, bo i parat, sembla que engegui un
pas la supressió absoluta de les taules
castell de focs amb els consegüents
al carrer, sinó la seva limitació en relaespetecs I
ció amb l'amplada de la voravia. E l
lloc per als vianants té de restar semRED. — És tan exigent com ironista vostè!
pre major que l'ocupat.
No obstant, té raó I
RED. — Si hi han de quedar taules, compti
SRTA. T. — i Compto, doncs, amb la seva
amb el meu ajut més decidit.
col·laboració?
SRTA.T. Camft ironia).— \Oh, ja conec R E D . — Ben entusiasta! Mai l'he negat a
que a vostè li plau gaudir de les delíuna jove com vostè, ni a una causa
cies de les taules al carrer, que so/5
justa.
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SRTA. T . — G r à c i e s ! (li allarga la mà).
RED. — I encara faré més: jo, per la meva
part, empendré una croada per a què
siguin concedits a les dones els mateixos drets dels homes. Vostè mateixa
n'és ben mereixedora.
SRTA. T. — i Però no ens diguin sufraguetas ni ens pintin amb ulleres i indumentària d'home 1
RED. — Ja cercaré un nom més escaient, i
en quant al vestit, vostè mateixa procuri no donar motiu.
SRTA. T. (amb manyagueria).—iCTeu que
en dono?
RED. — Tot el contrari! [ Farem la pols
als anglesos I La primera regidora que
entri en nostra Casa Comunal té d'ésser vostè, per portar-hi, amb les seves
iniciatives, tot el seu aire de modernitat, de bellesa i de bon gusti...
SRTA. T. — Déu me'n guardi I i En ma vida
he somniat una cosa semblant!
RED. — i Com influirà, doncs, per a que es
realitzin les seves campanyes? t Com
aconseguirà que no s'abusi posant

taules al carrer?... ^Que la gent les
tombi?...
SRTA. T. — T é tard l'amic periodista?...
No?... Doncs si vol venir amb mi, li
explicaré amb més calma. jTan mateix
és força calorosa aquesta Redacció!
RED. — Amb goig l'acompanyaré on vulgui, i si no hi té inconvenient anirem
a la Granja Royal a pendre quelcom
per a celebrar nostra coneixença.
SRTA. T . — Oh, no 1 hi fa massa calor!
RED. Cmfl/íc/ós^. — Doncs en una tauletr.
al carrer, darrera d'uns arbustos, a
l'ombra d'una vela...
SRTA. T. (dubtant).—\MXÒ fóra claudicarl
RED. — No. Enlloc millor que sobre el
terreny podrem discutir els seus projectes. Anem?
SRTA. T. (amb decisió). — Bé, anem. Pero
consti que hi vaig per a coneixe'n millor els inconvenients. ; Després, la
meva ofensiva serà formidable! [Quin
escampall de melons es prepara! [Quina trencadissal
JOAN CLAR

i.

Piojccte de jardí, per Artur Rigol

J a r d i n s

i

flors

d ' i s t í u

QUEST és un jardinet d isliu. Jardi clos, escaient per sola una terrassa. Els
grans arbres del Parc li fen de Jons. Lns parterres baixos, vorejats de murtra,
boix o evonym./orn.cn el cor j i m ; dins els parterres, arbustos i plantes herbàcies
de floració d'istiu. Una paret verda limita el jardinet i a la vegada fa de cortina
fosca per fer ressaltar els colors de les flors de les plantes vivaces que hi ha al peu. En punts
dc vora la mar, la paret verda serà de xiprer de Lambert, i en punts que geli fort, de xiprer
semptr virens, o slga comú. Els mateixos xiprers poden fer el portal d'entrada al parc. L'encreuament dels dos camins fan una placela. en la que hi ha un xopet per nymphaeas i uns
banquets adossats als parterres, requodrats de xiprer o mloporum, retallats a I'20 metres
d'alçada. Darrera cada banc, un arbret de copa rodona ifloridor,que faci ombra. Aquests
arbrtls p eden ésser catalpes. paulonies o Iruanes i baladres de peu alt. A les entrades de la
placela, uns arcs faran de sosteniment a Kedr.edies alba, Poligonum balschuanicum o Blgnonia buxlnatoria, que són enredadores de flor. En llocs frescals, els clemalls de flor blava hi
anirien bé I farien molt bonic. La plalobanda de plantes vivaces serà a base de Boltonia asteroides, Aslers amelleus B. of colwall. Ast. multiflorus, Rutbekia vàries. Phlox varis, Hiblscus
irrandis, Llalris graminifolia dubta, Pemtemon, Heleniums varis, Solidogos voris, Achillea pt
l'errl's whlle, Canna híbrida vàries, Anemona globosa amb varietats, Campanula piramidalis
"Iba, Eryngium ollverianum I altres que es tinguin a mà i que, com aquestes, floreixin del juny
fms a l'octubre.
D ins els parterres, fons de Plumbago capensls blau I blanc, gerani tTeura, Verbena híbrida I V. motheana. petunia. coronados, dàlies nanes, i arbustos com Echolsla stautoni. Caríoptheris maslacanthus, Butleya varlabllis. Lagerslraemia. Tamarisx hispida estilalis i altres que
no enumerem per manca d'espai.
Darrera la paret de xiprer. Magnòlies. Mimoses floribunda. Mèlia acederac, Slnamomos
Pebrtrs I demés arbres de bell efecte durant l'istiu.
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L'estany de les
Nymphaeas, als lardins
de la (Inca
•Can Oliveres.
del hlgaró.

SI teniu un estanyol,
planteu-hl Nymphaeas,
que són d'un efecte míravellds quan, besades
pel sol fon de ristio, !es
flors es baden.

À

BA, en el temps de l'estiueig, en que el
neguit del negoci va una mica de
banda per a deixar lloc als tràfecs del
ben viure, vaga sovint des la solana de la
torre forana, mentre un hom e s t à prenent la
fresca de cap el tard o sota l'ombra protectora dels arbres a la migdiada, d'esguardar
atenta i quietament el jardí i de veure'n les
qualitats i també els defectes. Els m é s d í l s
que franquilament faran aquest examen podran dir:
« É s curiós, però a la primavera quant vàrem
venir un dia d'esquitllada. el jardí era d alló
més bell. els arbres estaven florits i els arbustos, les enredadores clapeiades de flors,
eren admirables, i els rosers i les clavellines
estaven al màxim de la seva florida i de la
seva bzllesa. i de tot aquell bé de Déu sols ne
gaudiren els ocells i les cuques — únics hostes del jardí - perquè llavors era el temps de
viure a la ciutat. Ara que som al temps de
viure a la torre, el jardí e s t à sense flors i é s
trist i ensopit Heu s aquí uns diners esmerç a r t s sense haver-ne tret tot el profit».
Si el jardiner v o l . això s'evita. A la seva
mà té avui dia mil recursos per fer que el
màxim d'esplendor d'un jardí s'escaigui en un

ASTEP SOUTHCOTE BEAUTY
Un dels eoronadoa de flor de pluma ( T t i l n ç
més bells I recomanables com a flor d'Istlu
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ASTELB1 ARENS1 «CERES»
Una bella planta d'inflorescències
fràgils i vaporoses, que II plauen
els llocs humils i frescals.

AUTIBBHINUM MAJU3
i's aquí els »/.i//.i/vi^ d-, N nos!S marge» que. conreats I selecin.ils pels hortlcultors estrangers,
sullM avui una de les plantes
s estimades per fer taplsstis de
tr8 en els lardina, gràcies a llurs
'llferents tonalllals de colors.

temps determinat. A l'isliu, a la tardor, a la primavera, i , fins i lot, si vol. al mig de l'hivern, a casa
nostra
Tot consisteix en saber com i quan floreixen les
plantes i aprofilar-se"n.
Avui volem donar als nostres lectors un petit
exemple de com deu tractar-se un iardinct per
l'isliu i un detall d'a'guncs plantes que vos poden
produir efectes magnífics i que floreixen en aquest
temps.
Tenint en compte els consells que es donen per
al nou agençament del v o í l r e iardí d istiu. no vos
trobareu amb la desagradeble sorpresa de haver
e s m e r ç a t uns diners inútilment.
A . R.
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HIBISCU3 GHANDIFLOBUS VIVAÇ
da una de les plantes herbàcies de més efecte en els iardins. Pel seu fullatge, ample I frondós, i s la bonic des la
primavera; l a l istiu. quan ses flors blanques, rosades o vermelles, de pètals sedosos, s'obren, roben la mlrailo.

RUDBEKIA PUBPÚREA
De caplluls amb flors brunes al centre i rosades a la vora. és tan aprofitable per fer agrupaments al primer lermc
de les plalabandes. com per combinar ramells exquisits.
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L'emparrat del lardl d'experimentació I estudi de l'Escola de Bells Oflcls de la Mancomunitat, la única escola
de Jardineria de la península Ibèrica.

Una de les plantes que menys atencions necessita és la Dàlla. N'hi han de ben diverses formes, però les més
estimades són les nanes, per lardl, I les de flor de crisantemes, per (lor tallada.
N'hi ha en lots els colors menys en blau.
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p o e m a ú e te ^ e u
A Josep Lleonart

.

MATINAL
Diré el misteri matinal
d'infan'ament i dcs'Iiurança—
que, dins l'antiga catedral,
cada Bstl té novellançe.
S'obre el cancell, de bon mat(.
Ara la missa primicera
vindrà aquell veli canonge a di
amb assistència escaduccra.
Quan serà a o^nc/z/s, l'escola
farà dringar la campanel a,
fent deixondí 'Is Sants de l'alta.
I , en aquclli hora. oh, meravellal
que tot té un sant recolliment,
l'esguard dels ò a n l s és més clement

MIGJORN

CAPVRSPPB

Uànguida hora del migdia
que tot reposa en el brusit;
si no fes sol fins semblaria
que'ns cau a sobre. Ja, la nit.

Al, quina dolça melangia
té l'hora isarda capvespral
viscuda dins la catedral,
sense trallt ni algaravia.

La catedral roman deserta,
que'l chor |a cl rés ha terminal
la porta resta oberta.
Hom entra a dins, meravellat..

Al, aquells Panls dels finestrals
sembla que acluquen les parpelles
I també aquells de les capelles
qui amb l'ombra tanquen els portals

Bnvironals de refulgència
com sumits en la vidència,
«urten els Sanis dels finestrals

Hom es sent sol dintre l'obaga,
i l'esperit vola i divaga
dintre el silenci sepulcral.

1. en processó silenciosa,
volten la nau esplendorosa,
amb raigs de sol per banderals

Prompte vindrà la lluna, lenta,
a fecundar l'ombra silenta
que ha d'infantar la llum aubal.

Csnií

GEIS

la dama del mirlnyac blau
(Llegenda)

n
— A I AVENT dinat, el meu amic Artur
. . A l va fer-me entrar al saló. Les
nostres passes lliscaven silenciosament per la catifa, i l'amic
ta dif-me que em deturés, puix estàvem a les
•osques, i va avançar-se a obrir un finestral.
Un raig del sol, que agonitzava darrera la
faixa de la mar, va entrar, il·luminant l'estanÇ», i ens embriagà el fresc perfum que ascendia del jardí. D'aquell finestral es domina
tota la ciutat, que reposa als peus de la careM on s'enlaira el castell; una vella ciutat que
* tots indrets aixeca els minarets de sos palaus.
— Aquí, tot fumait, podrem parlar - va
d''-nie Artur. I s'atansà a despenjar de sota
"na panòplia dues pipes orientals, i va oferir"le'n una.

Mentre l'amic encenia la pipa, el meu esguard vagava per l'amplitud del saló, que es
velava de penombra a mesura que el raig de
sol es desmaiava damunt d'un gran quadro,
que, pel lloc on està col·locat, es distingeix
de tots els que el volten. El raig de sol feia
brillar la pintura i impossibilitava d'esguardar lo detalladament. Vaig anar mirant els
altres quadros, tots ells retrats de dames i
cavallers (que són els avantpassats del nieu
amic), i les vitrines de cristalls panxuts, plenes de miniatures i vanos gracioses, els mobles daurats que dibuixen el més pur estil
I.luls XV, les cornucòpies, les panòplies, les
armadures muntades i l'enteixinat. que retallen els relleus i les motllures d'or vell.
Asseguts en unes butaques vora cl finestral, el meu amic i jo romaniem silenciosos.
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car ambdós sentíem la dolça lassitud que ens
encomanaven l'encis de l'agonia de la tarda,
el xampany que havíem bugut í el fum de les
nostres pipes, que s'enfilava com dues columnes blaves i diàfanes i s'esmunyia pel finestral, endut per l'oratjol que bressolava la
fronda del jardi.
En front del finestral s'allarguen dues fileres d'eucaliptus, amb llurs soques guarnides
d'eura que desapareixen escondint-se en les
voltes de llur brancatge. En els caminals
que travessen el jardí, el sol estenia les ombres blaves de les soques i descobria les estàtues i els bancs entre la fronda; i , en la
llunyania, daurava les teulades, els minarets
i la torre de la catedral (glorificada per una
volior de colomes), les pinedes, les vinyes i
les veles de les barques hissades a la mar.
Vaig girar-me cap al fons del saló, i vaig
veure morir el raig de sol damunt del quadro.
I em va semblar sentir son darrer sospir i el
fred del seu salut de comiat en banyar-nos
l'ombra.
Llavors vaig atansar-me al quadro, i vaig
esguardar-lo llarga estona. Tot ell tenia la
freda expressió de les coses passades, i la
blancor de les carns evocava la dels marbres
de les tombes. En esguardar-lo, va saturarme una profunda melangia, car em costava
de creure que la dama en ell retratada ja degués fer anys que es podria tancada en el
taüt, i que tanta de bellesa hagués pogut
extingir-la el temps.
La cabellera, d'un pàl·lid matís, es partia,
al bell mig de la testa, en una ratlla molt pronunciada, i emmarcava l'oval de la faç, la
qual tenia una dolcíssima expressió. S'assemblava a un retrat de Mme. La Vallíère
que vaig veure en un museu d'una ciutat
francesa. En el pit lluïa un medalló que mostrava una miniatura, i els braços, nus, queien
lànguidament, en una línia sinuosa. Les
mans, perfectes, sostenien un vano; i els dits,
llargs i fins, jugaven amb les branilles de
vori. La cintura brollava, amb una gràcia ínfantivola, de l'ampla corba d'un majestuós
mirinyac blau.
— Qui és aquesta dama del mirinyac blau?
— vaig preguntar al meu amic.
— La dama del mirinyac blau! — va dir Artur, lentament i remarcant-ho, com sí sentís
goig pronunciant tals paraules. — Tots els
que la veuen l'anomenen així; i, en anomenar-

ia, evoquen tota la seva vida romàntica, tota
la seva tragèdia.
— Tu saps...?
— Aquesta dama és la veritable baronessa
de Terralta. És la germana gran de la meva
àvia.
1 en el rostre d'Artur va resplandir tot el
noble orgull i tota la distinció de la seva raça.
— Conta, que tal vegada m'inspirarà belles
pàgines — vaig suplicar-li.
En el jardi, un pavó llançà un crit i va desplegar la meravella de la seva cua, redreçaMse damunt la balustrada de marbre que rcumda l'estany, on espetega un sortidor; i
l'oratjol gronxà l'arbrat i entrà en l'estaiiça
movent els cortinatges i els dossers. I llurs
murmuris feren reviure el cruixir de les se es
dels mirinyacs.
— La seva història és com una balada llista, tota plena de dolça melangia — va exclamar l'amic, mentre deixava la pipa damunt
d'un vetllador. — És una història clàssica i
d'un bell caient.
Jo, assegut en la butaca, romania atent, i la
meva ànima anhelava vibrar a l'impuls de les
paraules d'Artur.
I Artur, després d'esguardar breu estona el
retrat i de passar-se la mà pel front i pels cabells, parlà així:
«—La dama del mirinyac blau era anomenada Maria Antoniefa, com la malaurada reina de França: Maria Antonieta de Terralta —
digué, assenyalant la ciutat que s'ador ma
allà baix. — Era molt formosa. Quan el rei
Ferran va visitar aquesta ciutat i va estatjarse en aquest nostre castell, en restà corprès.
I en acomiadar-se, davant de tota la noblesa,
mentre reverentment la saludava, va dir-li
que era la més bella damisel·la que el
ulls havien vist, i que només la seva filla, ^
princesa Isabel, podia comparar-s'hi; i va fegir (de la manera encomiàstica i redumlant
que s'estilava en aquells temps) que si Orreno o Goya ressucítessin l'escolliríen per model per crear llur obra més admirable.
Al cap de pocs dies Maria Antonieta M
un present del rei galant. És aquest me .llu
que ostenta en el seu pit i que guarda u
trat del monarca, pintat per un miniati
francès en estar el rei Ferran captiu a Fi
segrestat per Napoleó.
En aquesta ciutat (els palaus que !
pregonen sa grandesa de dies llunyans)
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... ola delgtperut la millor glossa, enpendre-ll aquest una mà per a btsar-ll. (Píg. C60)

dia un rapsoda que era com una supervivència dels segles passats. Era geperut. Ningú
sabia d'on havia vingut, i més d'un ironista
de la noblesa deia que devia haver nat, per
art d'encantament, del ventre d'un corcó dels
que minen els enteixinats i els mobles dels
palaus, car la seva figura grotesca remembrava la dels joglars (mancant-li solament els
vestits amb llustrins i amb picarols), i les
glosses que componia tenien un regust arcaic
i malaltís.
Quan es celebrava una festa en algun palau
de la ciutat o de la rodalia, el geperut hi estava convidat per alegrar i divertir els çoncunents amb les seves facècies. Tenien,
però, un tan bell dir els seus llavis, i la seva
faç tanta expressió, que més d'una damisel
la. en recitar el geperut una glossa, el veia
tran^linurar-se com en un ben plantat cava"er, i es deixava bressolar, corpresa, en el
ritmo dolç i harmoniós de la seva veu.
Maria Antonieta, que passava la joventut
•""ciant llibres i tocant el clavecí melangiós,
'ou una d'elles. Assisti a una festa en el pa-

lau de Bellamar (que és el que enlaira el minaret en front del pic d'aquella muntanya) —
va dir el narrador assenyalant-me'l amb I'; dex—, i va conèixer el rapsoda geperut i va
tastar la mel de la seva poesia. De vegades
aquest feia esclatar en grans rialles els oients
amb la gràcia dels seus acudits; peró Maria
Antonieta l'endevinava més sublim que en
les glosses, car estaven amarats d'una punyent ironia.
Quan el glossador. mentre recitava al bell
mig del saló del palau de Bellamar i en enlairar l'esguard, va veure Maria Antonieta entre
les altres damisel·les, va inteirompre la «eva
glossa, i va exclamar, en un sospir:
— Que sou formosa I 1
— Per qui ho dius. bell geperut? —va preguntar, burlant-se'n, un jovincel que era
l'heroi en un grup de damisel·les.
El glosador va esguardar-lo irat i li va replicar, en to despectiu:
— [No ho dic per cap de les vostres germanes, i molt menys per la vostra amada I
El jovincel esdevingué torbadissim, i les
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damisel·les es varen riure de son torbaraent.
— [Ho dic per aquesta damisel·la del mirinyacblau! —va afegir el geperut, en mig de
l'espectació de l'auditori.
Maria Antonieta, sorpresa i agraïda alhora,
va dir-li amb veu tremolosa:
— Glossador! Ben poca cosa em creuria
valer si només per la meva bellesa em fessis
el panegíric.
— Jo endevino que, tractant-vos, gentil damissel·la, podria convencé'm que la vostra
bellesa va lligada amb la virtut. No de totes
hom pot dir el mateix — exclamà amb malícia
i mirant de reüll una dama que e-a galantejada per un amic d'un seu fill.
Poca estona després la celebrada baronessa
de Tcrralta, abscondida en les frondositats
del ]ardi del palau de Bellamar, repenjant-se
en el pedestal d'una estàtua, i en aquesta
mateixa hora, quieta i somnolenta que et
conto la seva història, oïa del geperut la millor glossa, en pendre-li aquest una mà per a
besar-li.
1 l'esguard brillant de la primera estela
consagrà l'idil·li. D'aquella tarda ençà, Maria Antonieta va perdre la seva acostumada
tranquil·litat. La veu i la dolcesa del geperut
l'havien corpresa. ; Ai, que la seva ànima, delicada i propensa a les més exquisides vibracions, es sentia atreta per la del glossador, posant-li una bena als ulls que no li deixava
veure les espatlles contrafetes del galant! I
quan la seva fantasia s'encenia de lirismes,
s'imaginava que era com una princeseta de
llegenda que emmalaltia d'amor a un seu
vassall.
Les nits de lluna, la gentil baronessa solia
baixar al jardí seguida del seu ca predilecte.
I els murmuris de l'arbrat i de la mar, el sanglotar dels sortidors i el plany del rossinyol,
li feien sentir l'enyorança de l'amador d'aquella tarda venturosa.
Una nit que la lluna ascendia, rodona i
grossa, desplegant una faixa d'argent damunt
la mir adormida, Maria Antonieta estava asseguda en el banc del pedestal de l'estàtua
del faune que dansa al compàs de la seva
flauta. Romania quieta i silenciosa, sentint
bategar en la seva ànima l'encis de la nit.
Blanc, el seu ca predilecte, gèia vora d'ella.
En tot el jardí hi havia una solemnial quietud,
torbada només de tant en tant pel brunzir de
l'otatjol i pel crit estrident d'un pavó. En la

llunyania vibrava la melodia d'una cançó melangiosa. El ca redreçà les orelles en oir una
lleü remor, i de sobte féu un gran salt, llençant un lladruc, i va embestir una ombra que
va aparèixer avançant pel caminal. Però Maria Antonieta, que a la claror de la lluna va
descobrir qui era aquel'a ombra, cridà:
— Quiet, Blanc!
I el ca, obedient, va recular, bellugant la
cua. L'ombra va atansar-se a la baronessa i
li va dir:
— Pel reny que heu fet al ca, veig, formosa
damisel·la, que la meva presència no us molesta.
— Heu estat audaç!
— Feia tan de temps que no us havia vist!
Em moria d'enyorança. L'altre dia, quan
decendíreu de la carrossa per a entrar a la
catedral, us vaig saludar. Vos passàreu, somrient als cavallers que s'acotaven. ^ Qui no
s'acota davant de tanta gentilesa?... En mi
no us hi vàreu fixar. ;Com que no sóc del
vostre estament!
Les paraules del glossador acaron en
l'oïda de Maria Antonieta com una dolça
lopea, i tota ella s'estremia de goig en tremolar els llavis del galant per parlar-li.
— De mi puc dir-vos — afegí el geperut —
que he compost unes glosses en les quals vós
sou l'heroïna.
Va oferir-li un plec de papers, que ella va
rebre amb un somris d'agraïment.»
I el narrador, canviant el to de la veu, va
dir:
— Jo servo aquest manuscrit. Regirant
l'arxiu de la biblioteca, vaig trobar-lo. Es
titula: Llibre de glosses a l'Amada. El guardo
aqui.
Va aixecar-se, s'apropà a una arqueta i la
va obrir, treient uns papers caragolats i lligats
amb un llaç de seda blava. Els va deslligar,
i, en mostrar-me'ls, vaig veure que eien unes
qua/tetes amples i esgrogueïdes, escrites
amb tinta de la mateixa color del llaç i amb
lletra clara 1 estirada. Les ratlles eren curtes
i deixaven un gran marge a ambdós costats
de la quarteta, ço que causava la impre^»'''
que el manuscrit era en vers. Vaig llegir algunes glosses i he de confessar que mVi""cionaren, car estaven escrites en un estil senzill i tots els paràgrafs tenien una mateixa
harmonia i una singular gentilesa. La qi"
més em va agradar fou una que diu així
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• És exquisida la vostra bellesa,
i fràgil, moll fràgil. Ara que
no la tinc present i la veig amb
l'esguard de l'ànima, temo que
els meus ulls mai me* la podran
tornar a veure, perquè s'haurà extingit. Pot durar nits d'un dia,
tanta de gentilesa? No és pas com
una d'aquelles campanetes que s'enfilen entre la verdor de l'eura
del vostre jardí, que neixen amb
el sol i amb ell es moren? Ai, que
la Unia I la color del vostre mirinyac me les recorden, i no meni iré
si us dic que, en escriure aquesta glossa,
en tinc una damunt de la quarteta
que evoca la gràcia vostra, que
no sabré glossar! La campaneta
es morirà amb el sol! La vostra
amor també va morir amb el sol
d'aquella tarda? Almenys que resti
la vostra bellesa per tenir jo el goig d'esguardar-la I d'adorar; i benaurat sigui
aquell que aconsegueixi eternitzar-la! >

Després vaig recitar-la en veu alta i Artur
la va oir amb devoció. I, en el nostre encís,
ens va semblar sentir lliscar per la catifa les
sordes petjades de la fantasma del geperut i
cruixir la seda del mirinyac de la dama.
I Artur, amb el mateix anhel d'abans, va
prosseguir la seva narració.
« — Dissortadament, l'amor de Maria Antonieta no va morir amb el sol d'aquella tarda,
com pregunta el poeta en la seva glossa; i ell
era (encara que aquest retrat sigui una obra
d'art excel·lent) qui havia d'eternitzar sa bellesa. D'ençà d'aquella nit que en el jardí el
glossador li féu ofrena del llibre de glosses
que ella li havia inspirat i, en haver-lo ambdós
llegit sota el miracle de la lluna, la passió de
la baronessa esdevingué més intensa, i totes
les nits el ca predilecte, les estàtues, els cignes dels estanys i els retaules i els tapissos i
els espills ovalats de la cambra de la formosa,
eren testimonis de llurs idil·lis amorosos, que
consagraven la dolcesa de les glosses del geperut i la melodia del clavecí.
I aquestes amors passaven desapercebudes. tQ*!' podia sospitar que una damisel·la
tan gentil s'hagués enamorat d'aquell home
grotesc?,..
Tal vegada, amic, tu pensaràs que Maria
Antonieta era una histèrica. En els nostres
dics hom sol anomenar així les romàntiques.
Però jo et diré (i sigui dit en honor i glòria
del meu llinatge) que Maria Antonieta era
"na dona cultíssima, com abastament ho
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proven alguns exemplars d'obies de pcetes
il·lustres d'aquells temps, a ella endúçats en
sentit elogi, i el manuscrit de les seves memòries, que vaig trobar junt amb et llibre de
glosses (el qual m'ha servit pera teixir aquesta història en les hores lentes de la meditació),
que, si no és de molta puresa d'estil, revela,
però, un gran temperament.
Aquestes amors clandestines i felices no
podien durar llarg temps. Un comandant del
regiment d'infanteria que guarnia la ciutat, en
les reunions i en altres esbarjos galantejava
Maria Antonieta. Era formós i ben plantat i
fill de la més rància noblesa castellana, i eren
moltes les damisel·les que sospiraven per la
seva amor i tenien énveja a la preferida baronessa. Aquesta, en atansar-s'hi el comandant per parlar-li, intentava defugir-lo, esmunyint-se entre ses amigues, puix no li
plaïen els seus modals ni la seva parla; i, sí
no ho aconseguia, per humiliar-lo i fer-lo desistir de ço que pretenia, li parlava de quelcom que ell ignorés, ja que el noble castellà
no sabia d'altres coses que no fossin caceres
0 aventures cavalleresques i manejar l'espasa,
car tenia fama d'invencible tirador per haver
eixit victoriós en alguns duels, i per aquesta
seva qualitat era l'heroi del seu regiment.
El geperut sospitava les intencions que
portava el comandant vers la seva amada: i ,
quan ambdós enraonaven, els mirava de reüll
mossegant-se els llavis, i la faç de la baronessa esdevenia pàl·lida i sonneia a l'amadcr
engelosit.
Una nit, quan ja tots els familiars s'havien
retirat a llurs cambres, el vell senyor baró de
Terralta va entrar a la de Maria Antonieta i l i
va comunicar:
— El comandant m'ha fet saber que us ama
1 que vol fer-vos la seva esposa.
Maria Antonieta va enrojolar-se.
— 1 sí jo no l'amés, pare meu? — va murmurar.
— No oblideu que pertany a la més rància
noblesa de Castella, i que maridant-vos amb
ell copsaríeu altes honors. Les vostres tres
germanes estan joioses d'emparentar se amb
tal noblesa. Sí fos viva la vostra mare, també n'estaria.
Per les galtes de la damisel·la va rodolar
una llàgrima i gemegà:
— Pare meu! jo faré el que vós em manaieu!
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— Pot confiar el comandant en la vostra
1 un sospir i un bes dolç, perllongat, segeparaula?
llà el jurament de la baronessa.
— Compliré els vostres desigs.
El vell baró de Terralta volgué solemnitza!
— Mercès, Maria Antonieta. Sou una dona el faust esdeveniment del prometatge de la
digna del nostre llinatge.
seva filla gran amb una festa esplendorós
que deixés un gran record en els anals de la
I va besar-la en el front.
En eixir el baró de la cambra, Maria Anto- noblesa. 1 fou un lluït espectacle l'anar i venieta va caure en els braços de sa cambrera nir de les carrosses i cadires de mans (les
(la qual no ignorava les amors de la barones- quals també varen usar-se per donar
sa amb el glossador) i plorà la seva desven- caient més aristocràtic a la festa), que deix i ven els invitats als peus de la graonada printura.
Un vent malastruc féu tremolar els vidres cipal del palau, on acudien els cavallers a
dels finestrals, i , en un búcar, va esfullar-se oferir la mà a les dames i damisel·les en desuna rosa. I el retrat d'un avantpassat, que cendir aquestes de llurs carrosses o cadin
Els sortidors enlairaven i estenien els vanos
s'enlairava damunt del claveci, va semblar
amplissims de l'aigua cristallina, i els pavons
animar-se i somriure en honor de la seva
semblava que despleguessin amb més pc i
raça.
llurs cues, i que caminessin amb més majesLa bona nova del prometatge de Maria An- tat per damunt les balustrades. Pels camitonieta ràpidament va escampar-se per tota nals, les damisel·les i els jovencells alegrala ciutat. I el seu amador, com cada nit, en ment enraonaven, esquinçant l'espai amb
tocar les dotze la campana de la catedral,
acudi al jardi del
palau, i va trobar la
baronessa esperantlo sota un desmai
que abrigava una
estàtua.
— Amada! — l i va
dir en besar-li ambdues mans.-Pertota la ciutat corre la
veu del vostre prometatge. /.Èi cert?
— Si, glossador.
— Sereu l'esposa
del comandant?
— Seré la seva
esposa.
— ;Ma l a u rad a
l'hora que us vaig
conèixer! Per què
em féu restar orb, la
llum del vostre esguard?
—No male7u,benamat!... ;.No sóc jo
yostra? /.Com puc
ésser, doncs, del
comandant? Jo us
juro que seré seva
davant l'altar només: no dins la
cambra nuvial.
— f t l Jo no l'amt*. part meu ? - ra murmurar (Pig. 661)
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llurs rialles; i, assegudes en els bancs o repenjant-se en els pedestals dels gerros que
vessaven la cascada dels sagnants geranis,
les parelles enamorades es lliuraven a llurs
col·loquis.
Els cignes lliscaven per l'espill dels estanys, com si amb llur lentitud desitgessin
fer més lenta la ventura d'aquella tarda, i la
melangia dels foscos xiprers, que feia destacar el marbre de les balustrades dels illots i
ponts dels llacs, s'encenia en flames d'or en
besar-la el sol ponent.
El geperut va aparèixer en la gran plaça on
s'nbre la graonada principal. En atalaiar-lo,
alguns invitats s'hi aproparen, i el rodejaren
anreolant-lo amb llurs rialles. I jovencells i
damisel·les, donant-se les mans, formaren una
ampla rodona entorn del glossador, i , cridant
i saltant, començaren a voltar.
— Molt contenta està avui la noblesa!
Qi:alsevulla diria que el rei Ferran ha perjurat la Constitució! — exclamà l'amador de la
baronessa.
— Jo et juro — féu una damisel·la, de rossa
cabellera — que, si no ens dius una glossa, no
passaràs.
-Damisel·la dels bucles gentils! Hom
se'n riu de la vostra afirmació. Ho veieu?—
1 en dir això, féu un salt, i va passar per damunt dels braços d'una parella, i va allunyarse, mentre amb grans rialles es desfeia la rodona.
Va enfilar-se per les graonades, i, en arribar a la terrassa, va topar amb un jovencell
que el va deturar dient-li:
— Geperut! Vols vendre'm una glossa per
dues unces?
— No, car no vull que enganyeu la vostra
amada dient que l'heu escrita vós.
— Té'n donaré quatre.
— Endebades insistiu. Les meves glosses
no es paguen amb or, sinó amb amor. Qui
nTha inspirat les més belles, amb amor les ha
P rades. Copieu-ne una dels clàssics i digneu a la vostra amada que és original, que
potser serà prou nècia per a creure-s'ho.
— El neci ets tu!
Gentil marqueset! Jo us n'ofereixo cent
mil, d'unces (i sóc un plebeu) si me'n sabeu
íscrlure una, de glossa. Us aconsello, però,
flne no ho intenteu; car, si tal cosa féssiu, se
us tornarien blancs els cabells i encara no en
Mhrieu.
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El noble el va amenaçar amb el puny de
vori de son bastó, i va tustar-li la gepa en
girar-se el glossador per entrar al palau.
Aquest, lleugerament, va esmunyir-se per la
porta, avançà pels passadissos, saludant els
invitats que trobava (molts dels quals ni li
tornaven el salut i, amb menyspreu, el miraven de reüll) i va entrar al saló, en aquest
mateix saló on ambdós ara enraonem—remarcà Artur —, ple fins a vessar. Les dames,
tot ventant-se amb llurs vanos omats de llustrins, parlaven amb els cavallers, i alguns que
vestien la indumentària militar es passejaven
fent lliscar per la catifa la virolla dels sabres
corbats. 1 era llampant la policromia dels
mirinyacs que encisaven el saló amb la gràcia
llur. Els criats i les donzelles anaven i venien, diligents, portant en les safates copes
de vi escumós i lluents pastells, que oferien
als invitats. La música dels violins alegrava
la reunió amb melòdiques cadències: i els espills de les cònsoles multiplicaven el faust de
la cerimònia, com sentint-se ufanosos de reproduir tanta de bellesa. Vora aquest finestral es parlaven confidencialment el vell baró
i el promès de la baronessa.
El geperut, en llucar el comandant, no pogué per menys que admirar la seva planta, i
va romandre embadalit. Era tan formosa la
seva testa, que redreçava l'alt coll galonejat.
amb els cabells negres i rullats, pentinats cap
endarrera, i amb les llargues patilles que es
retallaven al bell mig de la galta, perllongant
la faç en una línia aristocràtica! 1 el cos corpulent, amb les amples espatlles coronades
per les xarreteres d'or, el pit cobert per la
glòria de les medalles, i la línia sinuosa de
les cuixes, cenyides pels blancs colants de
punt, i l'elegància de les cames en ésser escondides, ran dels genolls, per les polaines
de xarol! En sentir-se home, el va envejar.
Talment el comandant tenia la figura d'un
heroi, i ell (el malaurat!) la d'un home de
pler de la noblesa. I , per distreure's, abastà
una copa de la safata d'un criat que passava,
d'un sol glop es va beure tot el vi, i s'atansà
a un grup de damisel·les, fent-les esclatar en
rialles, amb la malícia de ses paraules cn saludar-les.
El sol agonitzava damunt el blau llit de la
mar, i , a poc a poc, en els murs del saló començà a endevinar-se la claror oscil·lant de
les candeles de les aranyes, que feia bellugar
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dins Murs marcs els retrats dels avantpassats, com si també participessin de la solemnitat d'aquella tarda.
Ara l'un, ara l'altre, o en petits grups, entraven en el saló els invitats, dels llavis dels
quals brollaven grans exclamacions de joia,
i que es desfeien en amistosos saluts i complimentoses reverències. Mentrestant les
damisel·les i jovencells havien iniciat un minuet; però, en començar a puntejar-lo, va
obrir-se una porta, i Maria Antonieta, seguida de les seves tres germanes i de llurs donzelles, féu la seva anhelada aparició.
Els violins callaren llur música, i tots els
esguards s'adreçaren vers Maria Antonieta,
que, en mig de ses gentils germanes, era com
una reinj voltada de les dames d'honor.
En entrar al saló, Maria Antonieta va veure el seu amat i el va saludar amb una mirada
dolça i amb un somrís, que per al geperut foren com un besllum d'esperança. El comandant s'apressà a saludar-la i li oferí el braç,
que ella acceptà, mentre moria en els seus
llavis el somris que havia atorgat al glossador.
Aquest la va creure més formosa que mai,
i tot ell tremolà d'emoció.
Vestia aquell mateix mírinyac blau amb el
qual la va conèixer aquella tarda venturosa,
en el palau de Bellamar. La cabellera emmarcava son rostre pàl·lid en uns escaients
tirabuixons. Un finíssim collaret de perles
(que era el present de prometatge) lí cenyia
el coll alabastrí, i l'oval de l'escotat mostrava la línia perfecta de les espatlles í dels braços nus.

El geperut, amb l'ànima atuïda, es va asseure prop del finestral; i causant-li dolor la
ventura d'altri, que esclatava en el vertigen
de la dansa, va adreçar l'esguard cap al fons
del jardí i l'escampà per arreu. Sí pena li
causava l'aldarull de la dansa, que s'havia
emportat, en son vertiginós giravoltar, la seva
amada, més el treia de seny l'esguardar l'ascenció de la lluna plena, que en el jardí, escassament il·luminat per la feble claror dels
fanals venecians, anava descobrint les estàtues amigues i tots els llocs on havia gaudit
l'amor de Maria Antonieta. I la flaire primaveral de la forest li féu sentir per tot el cos
un calfred, i llavors anhelà més que mai Maria Antonieta, i volgué llançar-se en mig dels
dansants i arrabassar la formosa dels braços
del comandant. Aconseguí dominar-se, però,
i va romandre en el seu lloc, al costat cel
qual seia una vella marquesa. Agafà una
copa d'una safata oblidada damunt d'un vetllador, í va beure; després una altra; i, darrera d'aquesta, moltes més.

- U s embriagareu, glossador! —va dir-li
la vella marquesa.
— Ja que no puc embriagar-me d'amor!...
— Us ha amat, potser, alguna donzella?
— Encara m'estima, i és la més formosa
d'aquestes! — exclamà el geperut tot buidant
una altra copa.
— Veig que el v i us comença a ma.rejar.
— Primer ho aconseguireu vós que no pas
el vi. — 1 esclatà en una forta riallada.
La marquesa, enutjada, el va mirar de reüll,
I, en avançar Maria Antonieta de bracet del i va girar-se a parlar amb una dama que seia
comandant, una exclamació admirativa es va a l'altre costat.
estendre per l'espai, al mateix temps que els
La dansa va finir, i Maria Antonieta, fent
violins preludiaven l'himne nacional, que fou bracet amb el comandant, va apropar-se a
acollit amb forts aplaudiments.
uns alts seients que hom havia col·locat en
— Visquen els promesos!... Visca el rei mig del mur principal del saló per tal que, en
F e r r a n V i s c a la C o n s t i t u c i ó — cridà, amb ocupar-los la feliç parella, tothom pogués esentusiasme, un vell diputat de les Corts guardar-la.
Constituents.
I , mentre es confonia la remor de les conUn visca unànime va contestar, mentre els verses i de les rialles amb el cruixir dels mibraços enlairaven les copes curulles de dau- rinyacs, un jovencell cridà:
rat vi.
— El geperut està embriac!
í en mig de tal aldarull, que durà llarga
El jovent va celebrar-ho amb alegres iiaestona, els violins tocaren un vals, i les pare- lles, í, rodejant el geperut, va empènyer-lo
lles es lliuraren a la follia de la dansa. 1 Ma- cap al mig del saló.
— Que digui una glossa! — demanaren tots
ria Antonieta, en braços del seu promès, va
esmunyir-se entre els dansants i es va perdre a chor.
El geperut, tentinejant, féu vagar l'esguard
en mig del vertiginós giravoltar.
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per la concurrència, i va deturar-lo en topar
amb els promesos.
— Si vosaltres,feliços enamorats, em doneu
la vostra vènia recitaré una glossa.
— Que la digui! Que la digui!—insistí
tnthom, en el moment que Maria Antoníeta,
amb un lleu moviment de testa, es disposava
a negar-s'hi.
,
— Ai! — exclamà el glossador, — que l'embriaguesa dels poetes sol ésser malastruga!
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— Geperut, no insultis la milícia, j,No tems
el xiulet de les bales? — preguntà una veu.
El glossador va estremir-se, i mirà de rtüll
el comandant.
— Que digui la glossa! Que digui la glossa!
I quan totes les veus varen callar, i l'oratjol que entrà per aquest finestral obert féu
oscil·lar la petita flama de les candeles, escampant per l'espai ombres sinistres, el geperut parlà així:

— Creieu, comandant, qae l'amada'js com una plaça qae podrà conquerir la vostra heroica espasa ?

I la faç de la baronessa va esblanqueir-se.
— Oïu, doncs, la meva millor glossa, car
vull glossar la damisel·la més formosa.
Un capità, pensant fer gràcia, va tirar un
pastí» al glossador, esclafant-l'hi en el rostre.
El geperut va esguardar-lo iracund i dient:
— Ja deveu saber més de tirar pastissos
que no pas l espasa.
Si la despulléssiu, veuríem com la teniu de
i wellada en honor del nostre rei Ferran, que
Déu guardi I
El8 concurrents varen premiar amb un esclat de rialles la dita de l'embriac, i el capità
va estrènyer amb ràbia el puny de la seva
espasa.

— Ja la diré, la glossa; però abans permeteurae, comandant, que us faci una pregunta.
La baronessa defallia en parlar el glossador.
I aquest, després d'una pausa breu, prosseguí :
— Creieu, comandant, que l'amada és com
una plaça que podrà conquerir la vostra heroica espasa? Creieu que amb el coratge i
la bellesa n'hi ha prou pera unir dos éssers?...
Ai, comandant, que temi) que ignoreu que hi
ha un sol llaç que uneix els amadors, i que no
totes les mans poden estrènyer-lo! És quelcom que els llavis no poden explicar, ni els
poetes no sabem cantar, de tan profund que
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és. En abraqar la vostra amada sota les esteles i en enunirallar-vos en el seu esguard,
tot besant-la en el front, ^us hi heu sentit
lligat, per aquest llaç invisible que es caragola per tot el cos, fent-lo tremir i apaivagant
el desig, mentre una dolcesa estranya acarona el cor i mia la gorja, fins que hom no pot
parlar ni enviar-se ta saliva?
L'auditori escoltava amb atenció, i el comandant, enrajolat, esguardava la baronessa,
que, tota commosa, sospirava bressolant-se
en el ritme harmoniós de la veu del glossador, que prosseguia son parlament.
— Mal aurats seran els promesos que s'uneixin sense haver sentit el frec d'ales de llurs
esperits! Brau comandant de la bella planta! Formosa damisel·la de l'esguard melangiós! Oïu la veu del glossador, car ella us
guiarà vers la ventura amb el prodigi de la
seva claredat. No us uniu sense haver sentit abans el frec d'ales dels vostres esperits.
La bellesa sol morir amb la joventut, mentre
que els anhels espirituals no moren mai, |
reviuen a través dels segles, fent llur via cap
a l'eternitat. No la rebutgeu, aquesta eucaristia, que és tan sagrada com la que us oferirà el sacerdot el mati de les vostres noces,
i més dolça que la mel dels vostres petons en
regalima r de la bresca de la vostra boca. Jo
us invito a aquest àpat. Avui, feliços enamorats, descendiu al jardi quan la lluna l'aclareixi. I si en esguardar les esteles tremoloses, i en la unció del primer bes, els vostres
llavis us tremolen, i a l'unison sentiu aquell
encís del qual abans us he parlat... comandant, ja podeu unir-vos amb l'amada sense
cap dubte de posseir la seva amor; que en la
nit de noces, quan la meravella de sa bellesa
reposi estesa en el llit nuvial, el seu esperit
no volarà més amunt del tàlem, i ja podran
romandre ben oberts els finestrals de la vostra cambra, car ni el raig de lluna que per ells
hi entri, ni la claror de la celistia, ni els crits
dels pavons, ni la cançó del mariner perduda
lla d'enl là, no li portaran el record d'una amor
llunyana i malaurada.
Maria Antonieta exhalà un profund sospir,
al mateix temps que el capità, que havia tirat
el pastis al glossador, s'apropà a aquest i va
posar-li a la testa una corona de llorer, exclamant, en un to irònic:
— Coronem el nostre poeta!
Una gran rialla esclafà en tot l'auditori, i el

geperut va treure's la corona i va llançar-l.i
als peus del capità, udolant, foll d'ira:
— Sou un mal cavaller, i deveu haver nascut del ventre d'una merelriu!
— En la faç de tots els invitats, en pronunciar el glossador tals paraules, va resplendirhi la indignació, i alguns militars desembeinaren llurs espases, disposant-se a castigar
el gosat.
— Que tornin les espases a llurs beines:
manà Maria Antonieta, apropant-se al seu
amat i protegint- lo amb el seu cos.—No oblideu, cavallers, que us trobeu en el saló del
palau dels Terralta, i no se us permetrà I,
rolndat de tacar amb sang la seva catifa.
Davant l'actitud de la formosa, els mill:
retrocediren.
— Us perdeu, amada! — muimurà, febltment, el geperut.
— Baronessa!— cridà el comandant, tct
esverat.
— Aquest no és el vostre lloc! —digué el
vell baró de Terralta, apropant-se a la seva
filla.
I els rostres pàl·lids dels retrats dels avantpassats varen semblar enrojolar-se de vergonya i mirar de reüll, amb ira, la baronessa, i
en el posat dels concurrents s'endevinava un
gran astorament.
Maria Antonieta, en adonar-se de la indiscreció comesa, esdevingué torbadissima; peiò
sobtadament va refer-se, i, redreçant la testa
altivola:
— Si, aquest és el meu lloc! Jo he d'eixir
en defensa del poeta ultratjat, ja que aquest
havia de saludar-me amb una glossa. I a
vós, comandant — digué encarant-se amb el
seu promès—, també us prohibeixo que toqueu ni un sol cabell del glossador.
— Germana! — murmuraren a chor i rodejant-la les altres tres germanes de l'heroïnií.
— Ai, que pensem que us heu tomat folla!
— Comandant! — cridà el geperut, encoratjat pel gest de l'amada. — Haureu de conquerir-la amb l'espasa, la vostra dama; perquè
amb l'esperit, ja l'he conquerida jo.
— A l'embriac! A l'embriac! — udolaren
algunes veus, mentre entre els invitats reni"rejava la fressa de la impaciència.
— Enrera tothom! — exclamà Maria Antonieta, abraçant el glossador.
— Filla meva! — suplicà el vell baró. — Demostreu que aquest felló ha mentit!
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— Pare meu! Ja és tard, ara. L'amo, i no
sabria mentir.
— Covard! — va dir el comandant al geperut.—Teniu sort que una damisel·la us empara!
1 va estrènyer el puny de l'espasa.
— Calleu les vostres injúries, comandant,
car mai he temut l'enemic i mai m'hi he girat
d'espitlles —féu el geperut, plantant-se d'un
salt en front del comandant. — Ara podeu
enfonsar-me l'espasa en el pit, puix cap arma
tinc per a defensar-me; però confio que sou
un cavaller i que el sol fet d'haver-vos menyspreat una damisel·la no us convertirà en un
vulgar assassi.
I el capità, traïdorament, va tustar-li la
gepa amb la fulla de l'espasa. El geperut va
girar-se i li va pendre l'espasa, i va trencar-la
doblegant-la en el genoll, tot dient-li:
— Qui primerament ha ofès el poeta no pot
ésser altra cosa que un vil traïdor! El rei
Ferran no en vol, de soldats traïdors!
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I va tirar a sos peus la fulla de l'espasa
partida en dos trossos.
— Fugiu, benamat, que aquestes feres us
degollarien! — va pregar-li Maria Antoniefa.
— Em fóra dolça, la mott, al costat vostre,
baronessa!
—Fugiu!
Llavors el glossador va redieçar-te al bell
mig del saló, i va dir:
— [Cavallers que cenyiu espasa, ja ens reveurem !... En temps del rei Ferran, que Déu
guardi millor que les vostres espases, a Catalunya encara hi ha cavallers que saben morir per l'amor d'una dama i brandar l'espasa
en defensa de la seva homa. La meva millor
glossa no l'escriuré amb la ploma d'un pavò,
ni amb tinta blava damunt d'una blanca quarteta, sinó amb l'espasa i amb sang, i damunt
del pit d'aquell gosat que dubti de l'honradesa de la baronessa de Terralta. Si vosaltres, cavallers, en dubteu, als peus de les
muralles de la ciutat us esperarà el glossador

endemà, al pea de les muralles de la ciutat l a primeres hores del matí. uns mariners trobaren un cadàver,
que tenia una esposa clavada en el pit. (Pàg. WS)
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geperut per escriure, amb sang i amb la punxa
Je l'espas.i, damunt del vostre pit la seva millor glossa.
I , alreçmt-se a Maria Antonieta, mentre li
besava una mà, va dir:
— Adéu-siau, gentil baronessa I Jo em sento
feliç perquè he estat el vostre poeta i ara seré
el vostre paladí. La vostra bellesa incomparable se'n mereixia un altre de més ben plantat. El no tenir jo aquesta gràcia no vol dir,
però, que m'hagi de mancar coratge i que no
surti victoriós de la meva comesa. I , si sucumbeixo en la lluita, la meva sang, en amarar la terra, hi escriurà el vostre nom adorat.
I, seguit de l'admiració de les damisel·les i
de la ira dels cavallers, va apropar-se al finestral; i, en trobar-se en el llindar, clamà;
— No oblideu, cavallers, que us espero al
peu de les muralles. Tal vegada, tard haureu
après com són les amors dels glossadors i de
les dames cantades en l'obra llur. Si no compareixeu, cavallers, al peu de les muralles,
serà perquè ja no dubtareu de l'honor de la
baronessa de Terralta.
I va desaparèixer saltant pel finestral.
En haver desaparegut el glossador, els invitats, saludant fredament els senyors de
Terralta, eixiren del saló i s'acomiadaren del
palau. El comandant, amb el rostre transfigurat pel despit, també va eixir esmunyint-se
entre els seus fidels.
I aquella nit l'au malastruga de la dolor i la
deshonra va plegar el vol en el minaret d'aquest castell.
\
L'endemà, al peu de les muralles de la ciutat i a primeres hores del
mati, uns mariners trobaren
un cadàver que tenia una
espasa clavada en el pit. Era
el cadàver del glossador, i
l'espasa era la del comandant. I una altra espasa jeia
a terra, a quatre passes del
mort; í això palesà que es
tractava d'un duel que havia
tingut lloc aquella nit, i no
d'un assassinat.
I en pondre's el sol d'aquell
mateix dia que els mariners,
de bon mati, havien trobat el

cadàver del glossador, una alta dama acompanyada d'una donzella, trucava a la porta
d'un convent. La dama era Maria Antonieta.
1 en la pau del convent, la celebrada dama
del mírinyac blau glorificada en l'obra del
poeta i per l'heroïsme de l'home, gaudí de
llarga vida, consagrant-se a la literatura i recordant son màrtir amador.»
En acabar Artur la seva narració, ambdós
romanguèrem en un meditatiu silenci. Les
ombres ja s'havien estès pel saló, esfumant
els mobles í els quadros; i en el cel, a poc a
poc, s'encenien les esteles. Un oratjol suau
brunzia i gronxava les negres siluetes dels
eucaliptus i xiprers que es perfilaven damunt
del blau fosc del firmament i ens embriagava
amb el perfum que senduia de la forest.
D'allà baix, de la mar i de la ciutat, arribava
el plany d'una remor perduda. En la pau del
jardí el sanglotar dels sortidors era com una
oració que ens saturava de beatitud, i la
blancor d'una estàtua que lleument es destacava en l'ombra d'uns xiprers em va semblar
que era l'ànima, blanca de Maria Antonieta
que esperava la del seu amat en l'hora que
tot reposa, i tot s'adorm, i tornen a amar-se i
gaudir de la vida les ànimes que, en passar-hi,
han eternitzat llur amor.
I Artur em va desvetllar d'aquest encis preguntant-me:
— i Vols dir-me, amic, com el glossador ha
immortalitzat la seva amor i la dama del mírinyac blau?... ^Sí amb les glosses que va
escriure amb tinta blava, o amb la que va escriure amb la seva pròpia sang?
Vaig restar callat tot mirant l'amic, sense saber com
contestar tal pregunta. I després d'una profunda interrogació interior, en la qual passà pel meu pensament tota
la història que acabava de
oir, vaig murmurar, molt lleu:
— El temps!... El temps!...
La campana de la catedral
tocava dolçament.
A. FUSTER VALLDEPERAS
11-lailracions d t j o a n d l i o r l

Vista general de la màquina acciunada per força solar, instal·lada al Caire (Eciplel

M à q u i n e s de f o r ç a

solar

nmnmiímiiiiiimnrimiïïM

L sol és la font primitiva de quasi totes les energies del nostre planeta.
Les forces derivades del vent, de l'aigua i del carbó, no són més que
energies solars indirectes. Modernament han retornat els savis i els
tècnics, a causa de l'adveniment de temps crítics, a ocupar-se de
la idea antiquíssima de emplear directament l'energia solar per a la producció de força. A Munich existeix ja un Institut on s'estudia l'explotació directa de l'energia
solar. El Govern subvenciona aquests estudis, els resultats dels quals es reuniran,
junt amb els obtinguts fins ara, per tal de poder així seguir avant, en ple coneixement
de causa, els nous estudis i experiments.
És de les observacions recollides de tot el món per l'esmentat Institut d'on trèiem
les dades que figuren en ei present article sobre un tant interessant tema científic.
Fou l'any 1902 que s'instal·là en la Granja Passadina, en el Sud de Califòrnia
(granja dedicada a la cria d'estruços), una màquina elevadora d'aigua, moguda per la
energia solar. Aquesta màquina fou construïda amb miralls parabòlics, compostos
ile 1800 mirallets petits, que concentraven els raigs solars damunt d'una caldera de
vapor. Així s'arribà a produir vapor de 12 atmòsferes. Com es veu, els rendiments
J'aquesta primera màquina no foren molt importants, essent demés, molt costosa la
seva conservació.
Major èxit tingué el projecte de l'enginyer americà — d'origen alemany — senyor
I"rank-Shumann, el qual instal·là uns anys després a Tacona (Pensilvània), primera-
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Una de les cinc fileres de miralls de la màquina de for^a solar del Caire

ment, i després en el Caire, màquines impulsades per l'energia solar. Shumann cons
truí la màquina del Caire, baix els principis següents: La construcció no tenia d'ésser
costosa; no obstant, calia que fos forta i resistent, àdhuc contra les tempestes de
tròpics. Igualment calia que el seu maneig fos senzill. Finalment, després de set
anys de treballs continuats, Shumann logrà els seus propòsits. Cinc fileres de grans
miralls parabòlics recullen els raigs solars, el calor dels quals canvia l'aigua en vapor.
Essent els miralls la part essencial d'aqueixa màquina, li calgué a l'inventor gran cura
en la seva instal·lació, feta d'una armadura de ferro molt lleuger i fabricat en màquint

EU miralls parabAlics que concentren els raigs solars
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Les calderes de la màquina

Vlsla del tcrmoslal icguladot de la màquina del Caire
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especials. Els miralls tenen 65 metres de llarg i 4 ó 5 d'ample, reunint les lleis físiques els raigs solars en un de sol, sota del qual hi han les bateries de les calderes.
Per una quintuple concentració dels raigs solars s'arriba a obtenir temperatures
de SOQ* C, que van canviant l'aigua d'alimentació en vapor. El vapor passa a les tuberies del col·lector, i d'aqui a la màquina dinàmica. Efectuat el vapor el seu treball
en la dinamo, es torna altre vegada aigua, mitjançant un condensador que la porta de
nou a la caldera. Aixi l'aigua té, per tant, una circulació continua.
Els cinc receptors dels raigs solars estan disposats en fileres de Nord a Sud, descansant el dispositiu sobre un fonament de formigó, que gira lentament des d'una direcció vers l'Orient, al mati, i vers el Sud, a la tarda, de manera que sempre està mirant
el sol. • Aquest efecte s'obté mitjantçant l'us d'un termostat disposat exactament
dessota les calderes. El termostat es troba en la linia d'ombra en la qual els miralls
no es mouen. Però en començar els raigs solars a produir efecte damunt del termostat, aquest es corba posant en funció una palanca que manté els receptors del sol en
constant moviment fins que el termostat queda novament a l'ombra.
El servei de la màquina és molt senzill: únicament cal netejar, de tant en tant, els
miralls.
Les màquines que s'instal·len a Egipte rendeixen durant deu hores de sol, 50 HP.
No sabem el benefici exacte, però es pot comprovar, més o menys, dient que en dos
anys de funcionament s'ha amortitzat la màquina del Caire i les despeses d'instal·lació.
S'ha parlat també últimament d'una nova màquina d'energia solar, per a ús domèstic. Aquesta màquina és molt semblant a la del Caire. És el Doctor Abbot,
membre de l'Institut Smitsonià, de Washington, qui la instal·là. Els miralls són igualment parabòlics. La novetat de la màquina del Doctor Abbot consisteix en l'aplicació d'oli en lloc d'aigua, puix que l'oli té, com se sap, un major grau d'ebullició que
l'aigua.
L'oli disposat en una caldera sota del raig solar, corre a un altre dipòsit, repartint-se el seu calor en dos forns. Després, ja fred, retorna a les calderes.
Segons l'inventor, ha cuinat durant l'istiu amb aquest aparell, per a usar del qual
es necessiten sols cinc hores de sol, durant les quals s'obté la graduació necessària
per a cuinar tot el dia.
Igualment que en la màquina del Caire, els miralls parabòlics de l'aparell del Doctor Abbot segueixen el sol, essent moguts per un dispositiu de rellotgeria.

(Pots. tramites p t r Sanchtz-Calalà P.
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Els senyors prof.-ssors Insrrlis als Cursos de l'Escola d'Isllu. vislTant el Saló del Nou Consistori
dc la Casa de la Ciutat de Barcelona
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Bll mestres I mestresses són acomiadats pel President de la Mancomunitat, dcsprís dc la visita
a la Cicnera'ltat
(C/a Sagarrs)

hl magnífic seló de la Llotja valenciana, durant la Inauguració del C o n g r é s Històric de la Corona
d'Aragó. L il lustre tinent d'alcalde barceloní, Sr. Nadal, siludant en nom de HarLelona
la ciutat de València.

Del

I I I Congrés

dc

la Corona

d'Aragó

LOT autoritats I penonalllats qu2 atsísllren I prengueren part en les tasques del C o n g r é s .
(Fofa B a r b e r à MM*!»)
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61 poela guanyador de la Tlor Natural
6n Bernat Ortin
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Miling electoral sin - feiner en una plaça de poble

C

RUENTA en tots sentits s'ha desenrotllat a Irlanda la passada
lluita electoral. Com és sabut,
les presents eleccions representaven pel
Govern lliure un nou referèndum a la seva
tàctica durant els darrers temps, i , ultra
això, eren una mena de plebiscit que tenia
de donar l'estat d'opinió respecte el partit
republicà acabdillat per En De Valera.
En aquestes circumstàncies es desenrotllà la lluita que, sobretot en el districte
d'Eanls, arribà a ésser èpica, car se'l disputaren aferrissadament el candidat ministerial Mr. Mc. Neil, aleshores ministre
•l'Instrucció Pública, i el famós patriota
republicà Eamon De Valera, on hi té grans
simpaties.

Essent perseguit per les tropes governamentals cl cap dels sin-feiners, la lluita
així fou per aquest, naturalment, més costosa; però, no obstant i això, En De Valera, valent i ardit una vegada més, es
presentà en un míting a l'aire lliure en el
poble d'Ennis on, com és sabut, fou agafat per les tropes. Cal dir que el gest és
bell, car, malgrat saber el gros perill que
corria, el gran patriota, tal com havia promès, es presentà a la plaça sense el menor detall que pogués estrafer sa fesomia;
baixà de l'auto, pujà a l'estrada on devien
parlar els oradors, en mig de les ovacions
delirants dels seus partidaris, i començà
el discurs; no el va poder acabar; al cap
de poc, les tropes del Govern feren irrup-

ció i De Valera fou detingut,
no sense la ferma protesta de
la multitud que omplia ia plaça d'Ennis i que sostingué un
veritable i dur combat amb els
soldats. De Valera des d'aleshores roman a la presó, malgrat i haver estat —segons es
diu en escriure les presents
ratlles —elegit diputat de la
lliure Irlanda.
Com és de suposar, els epissodis que la lluita electoral
donà lloc, són nombrosos i
diversos, còmics i tràgics. Del
que fou, sobretot en el districte d'Ennis, en donaran cabal idea les fotografies que
publiquem a continuació, interessantissims documents
gràfics, que, malauradament,
palesen en quin estat de divisió es troba el tan heroic
com desgraciat poble irlandès.

W1XX
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Mr. Mc. V i l . ministre d'Instrucció Públiu
del Gabinet de l'Estat lliure d'Irlanda, que
presentà la seva candidatura pel districte
d'Ennis. en front de la del popular patrlula
Eamon De Valera.
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Els cartells de propaganda Hxits pels ministerials, foren tapats per altres de sln-leinrts
amb els retrats de les víctimes dels darrf»
tusellaments manats pel Govern.
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Interessant fotografia d'una paret, en la qual figuren els diversos cartells dels ratlits cn Uvits,
anunciant llurs mítings.

Davant les portes dels col·legis cltctorals els sin-feiners inscriuen en grans lletres íl rom
de llur candidat.
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FI leoiltr·dels ref uhlicars itlandcsn*, Eamon de^Valera, dirigint Ja paraula al poble, KCacfttt abin» d'éss»' dítl"»"1
» per les tropes governamenlal·.

En De Valera, en
arribar a la pla^a
d'Ennispera pendre part en el mi'ing durant el qual
tou detingut.

IUM C ha n^ bers,
moments

desprís

de I ' arresta ment
de De

Valer»,

.-nuncia al poble
Ics r e p r e s à l i e s
dels sin - tricers,
amb nioliu de la
detenció del seu
qucle.
irnlogroflm trameses per J S à n cltez C a t a l à l
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ENGINYER

INDUSTRIAL

Resclosa d'taormigò —alçada, 2'6n mts. i
llargada I23iiits.—per a l'aprofilamenl hidràulir
que posselex D.* Tecla Sala, a Roda (Vlch).

Projectes i direcció per a

i

la construcció d'obres per
aprofitaments

Ponl sobre el riu Ter. a Oris (Torelli)
"ColAnia Calvel"

hidràulics,

edificis per a la indústria;
centrals elèctriques, etc.
Especialitats en fàbriques
: :

de filats i teixits

::

Cases per a obrers a Oris (Torelló).
"Col6nia Calvet"
r
Teleg rames
I Telefonemes
••VIVERONS"

6IR0NA, 112
TELÈFON 823 6

B A R C E L O N A
Fàbrica de filjfs i tefiiN, » C»(«llfe4li.
de Successor l u l üe Ui ire Camr.
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Magnifica carrossa que figurava en la cavalcada

La "Fcsía de la Senyera", a València
Fou

celebrada aquesta bella festa amb {"ran pompa i solemnitat el

dia 4 del passat m é s d'agost.

Ultra una recepció a la Casa de la

Ciutat de la capital valenciana, en la qual hi assistiren

nombroses

representacions de l'antiga Catalunya Magna, o siga de totes les terres
de la Confederació Catalano-Aragonesa, les quals reteren respectuós
homenatge a la gloriosa Senyera de l'Alt Rei en Jaume, es celebrà
una

magnífica cavalcada cívica en la que hi figuraven totes les

senyeres de les societats valencianes i vuit grandioses carrosses
a l · l e g ò r i q u e s de les antigues glòries pàtries, que constituïren
el clou de la festa, tan per la seva importància material,
com per ésser demostratives del geni dels artistes valencians.

E l s gravats que es publiquen en aquestes pla-

nes en reprodueixen cinc de les m é s importants.
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Carrossa representant Barcelona i Ics seves ioics

Dc la Cavalcada Històrica de la Senyera, a

^

Carrossa representant el Regne de València

València
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Carrossa representant Mallorca i les seves glòries

De la Cavalcada H i s t ò r i c a d e l a Senyera, a

Cirrossa representant la història i la iradMó d ' A r a t ó

València
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El Concun
d'Aprenent*
Les aulorllats presidint
l'acle de repartició de
premis.
El Secretari. 5r. Morella, llegim la memòria.

Aspecte parcial del saló
de festes de la Caixa
d'Estalvis, durant la repartició de premis.

Vista de l'exposició de
treballs presentals al
Concurs d'Aprenents.

(Fora. Francari
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Dels darrers
jocs Florals
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La Reina de la Fcsla
dels |ocs Plorals de
Oràcia i la seva Cort
d'Amor.

£ i

La Reina de la Pesta
presidint els
locs Plorals de Sans.

í" fi
La Reina de la Pesta ila
seva Cort d'Amor dels
locs Florals de Santa
Gulirla (Horta).

C/a. Segarra)

Pianos ANGELUS
E U primers i m é t a r i í i t i o de tots els pianos automàtics coneguis.
Els pianos " A N G E L U S " són els únics que per mitjà dels diafragmes neumàtics, la palanca de frasseig i el melodani, amb artislyle,
imiten per complert la mà de l'arilsia. <oi Audicions a toies hores.
A

G

U

S

T

A n ^ C l U S - H a l l .

Í
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Rambla
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S L vell comte Joan Adornes acabava de finar. La qual cosa produí
g gran desolació arreu de Flandes. En Iotes les masies les dones feren
H agenollar llurs fills de cabells daurats com blat i resar un Ave per la
H seva ànima davant l'imalge de la Mare de Déu, de guix blanc sobre
ií'lllllllmïlïmlllillïiü l'estuc blau de les parets. Les campanes repicaren de poble en poble,
teixint per l'aire com camins de tristesa, camins negres que s'ajuntaven. Els vassalls portaren a les reixes del castell Iotes les roses, tols els gira-sols de
Ihirs jardins i també totes les branques florides de llurs vergers.
El comte Adornes era popular en tota la comarca. Ni una taca ensutzava la seva
vida. Fou bo, benefactor, cast, fidel a Déu i al seu nom. Nom gloriós, que venia
succeint-se des de la porxada tenebrosa dels anals! Va ésser un dels seus avantpassats que va distingir-se en la primera croada, i fou dels que assaltaren a Jerusalem,
i, coma record, basti a Bruges aquella capella que duu el nom deia Ciutat santa i en la
qual ell reposa. Pel que fa referència al seu castell de Saint-André, ja se'l trobava esmentat en documents de l'arxiu, que dataven dels anys 1200 i 1220. Una part subsistia,
eii pedres picades d'una gruixària enorme, amb una torre quadrada i una allra de rodona. Tot al voltant corria
un canal de vint peus de fondària, que uns ponts llevadissos afranquien i que en aquest
moment no eren pas abaixats,
com si s'haguessin aixecat
després de l'entrada divina de
la mort.
Però, pel dia dels funerals,
que s'escaurien en el diumenge següent — a fi que tot el
pals pogués assisiir-hi — els
ponts llevadissos serien abaixats de bell nou. Les reixes
serien obertes i també les portes de les cambres. El castell
pertanyeria al poble. 1 calia
procedir, abans de la partença del comboi, a la cerimònia
secular, l'ussatge de la qual

A

tol·l, ,e, maHe, U , d o ^ f e - e * o g ^ o l l a r llursflU,* cabeUs daurat.
com btal I resar un Ave ..

^ S i s f e i x encara; aÍXÒ és, el
juljament del mort dins la gran

6oo
cambra del castell, esdevinguda un pretori de .justícia.
Tradició immemorial, a la
qual tots els senyors de Flandes se sotmetien des de les
edats més llunyanes, tan segurs de l'integritat de llur
vida, que deixaven discutirla a llur gent. Tots els parents
es reunien en consell amb
els vassalls, els terrassans,
els masovers, els servents.
Aquest consell esdevenia un
tribunal. Hom pledejava per
o contra el difunt, el cos del
qual esperava dins la capella. Els testimoniatges es recollien imparcialment. Si la
suma del bé ultrapassava la
del mal, el fèretre era portat
amb tota mena de deferències i de lloances a la cripta
d'honor; si, cas contrari, la
memòria del traspassat era
tacada d'alguna falta una
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Totes les portes eren obertes.

La munió entrà.

mica greu, sobretot si no havia pas obeït escrupulosament les lleis de la religió, si
havia donat motiu per qualsevol escàndol, se'l portava sense pompa i gairebé clandestinament a una fossa isolada i mai més ningú es preocupava d'ell.
Estranya costuml Justícia del poble igualada a la justícia de Déu! Tota una vida
pesada en els ulls de la munió com en els plats d'una balança.
Arribà el dia. La vídua del vell comte, dama Ürsula de Borlant, havia volgut que
la cerimònia fos grandiosa, digna del mort. Com que tenia gust artístic i amava la musica, féu instal·lar un gran orgue, la melopea de consagració i d'eternitat de la qual
escauria i aixecaria dins la sala del jurat l'imatge de la mort i com un cadafal desoris.
Totes les portes eren obertes. La munió entrà. Mercès a tantes roses, a tants
gíra-sols dels jardins, i degut també a tanta branca florida dels vergers, enviats seguidament al castell, aquest oferia més d'encís d'un dia de rogatives que la tristesa obscura del dol. A la vídua aquest florir i aquesta joia de flors i verdor l i augmentà els
plors, però plorà amb menys amargor. Tanmateix ella havia desitjat aquest cerimonial poètic. I , abans de que les veus greus que, cridades pel mestre de cerimònies,
anaven a parlar del mort, a lloar la seva vida o a discutir-la, uns chors d'infants preludiaren, seguint la seva voluntat, dolços motets, himnes angelicals solfejats a l'atiar
per les mestresses dels poblets. Dama Ürsula de Borlant, al so d'aquests carns,
vessà llàgrimes abundoses, però tan dolcesl... Eren veus. com les dels seus fillets, en
el començament del seu maridatge. Temps d'amor esvaltl Ara l'espòs jeia. A i '
aquelles veus pures dels soprans... Va semblar-li que anaven cap al mort que dormia
en la capella dintre son fèretre d o i i que li esdevenien refrescants en el seu somni
alterat, potser, pels focs del Purgatori.
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1:1 cant fini. L'orgue plegà els seus pesants velluts. Aleshores, en mig d'un gran
silenci, un mestre de cerimònies interpel·là a la munió amanyocada allà: parents,
veïns, amics, servents, vassalls, masovers, tot el poble de la comarca, admès a demanar la paraula per lloar al difunt o discutir la seva vida, criticar els seus actes, descubrir algun mancament 0 pecat restats amagats. Ningú gosava parlar. Va haver-hi un
silenci august que semblava profunditzar-se com una fossa on el mort descendís més i
més. Aleshores, el senyor de Borlant, cunyat i amic del comte mort, anuncià, per
1 de facilitar el jutjament popular, una mena de qüestionari enumerant els pecats
capitals, que són el resum de les grans faltes contra Déu, contra els homes i contra un
mateix. «L'Orgull»? Seguidament tothom xiuxejà: « N o ! noi* I fou com un murmuri
ci-ntagiós, frisança unànime del blat que s'inclina en la mateixa direcció que el vent
que ha passat
Continuà la llista dels pecats capitals. • L'Avaricia?»
La mateixa negació produi un
llarg remor... Cadascú remembrava les beneficències
del vell comte.
«La Luxúria?»
Després
d'aquest mot i per un admirable esclat de l'instint popular,
la munió es tombà cap Úrsula
de Borlant, la vídua, la noble
companya, únicament amada
pel difunt, en el pudor i la fecunditat de les justes noces.
Tots s'inclinaren cap a ella.
Fou tot això august i enternidor. Ella cridà adolorida, alO-rna, el comte Joan Adornes fou orgullós davant de Dta. iPàg. 692)
tivola... «Cap altra dona va
temptar-lo». Fidel a l'esposa,
com ella fou fidel a l'espòs, tots dos havien respectat el sagrament...
L'enumeració va acabar-se: «L'Enveja, la Guia, la Ira, la Peresa?» essent seguit
cada mot d'un murmuri negatiu, la repetició de la frisança en el camp de blat.
Després succeí un gran silenci. Més tard s'oien una mica els respirs, i els lleus
sorolls dels vels o les robes de crespó motivats per un moviment; el fregadís dels
arbres que entrava per les portes obertes, la munió del defora que no havia pogut
entrar. De cop i volta, avançà cap un espai que restava lliure dins la cambra el venerable Joan Biscop, capellà del poble des de mig segle, gairebé. Semblava dubtós,
avergonyit, els ulls fixos en terra i jamai la seva cara havia palesat tanta tristesa.
Començà a parlar amb el mateix to que usava dalt de la trona el dia que calia denunciar algun escàndol de la parròquia. «Certament, deia, el comte Joan Adornes, baró
df1 Sant Imperi i de les Croades, senyor del Saint-André, fou poderós i caritatiu.
^ íué molts mèrits davant dels homes i davant de Déu. Efectivament, l'avarícia,
'a luxúria, l'enveja, la guia, la ira i la peresa no el conegueren mai. En quant a
"üfgull, també és veritat que ningú com ell fou més simple i familiar amb els humils.
Pero, germans, jo dec al meu sacerdoci. a la meva consciència, a la sinceritat d'aquest
"Ijament públic dels morts, que és un dels més antics i preciosos costums de
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Flandes, de confessar davant de tothom que ell no fou pas simple enfront de Déu.
Pecà per orgull, i el seu orgull arribà fins al sacrilegi. Jo sol ho sé — i D é u . — Cal,
doncs, que us ho reveli, puix sóc ministre de Déu en aquest dia de justícia. He dubtat no poc, però sento que és aquest el meu deure. Ja en vida del comte havia volgut
resistir, però no vaig gosar. Vaig ésser pecador; vaig tenir la meitat de culpa >: i
seu pecat d'orgull. Avui, descobrint-lo, faig gairebé la meva confessió pública.
Doncs, el comte Joan Adornes fou orgullós davant de Déu. Infatuat de la seva noblesa, dels seus titols, dels seus escuts d'armes, volgué fer-los prevaldré fins en els actes de pietat
»Figureu-vos que, no content d'ocupar en el chor de nostre església el lloc
preeminent i el reclinatori semblant a un tron, que l i havia concedit per feblesa i a
canvi de la seva generositat, dugué més lluny les seves exigències aristocràtiques.
És aquest el sacrilegi del qual, a i ! he participat massa. Per aquesta mateixa cosa,
tota divina i d'una bondat celestial i igualitària, que és la Sagrada Comunió, decMi
distingir-se de tots els fidels, c.Podia admetre's que un comte Joan Adornes, descendent directe del que prengué part en la primera croada i que reposa a Bruges en la
capella de Jerusalem, que fundà ell mateix, prengués la Comunió com els altres feligresos? Va trametre'm un segell, representant el dibuix de son blasó secular, ai.\ò
és. la corona comtal, amb els atributs i una torre amb marlets entre fulles ornamentals.
.Obeint les seves ordres, deguí gravar cada vegada amb aquest segell l'ho a
que li era destinada. Pecat d'orgull. Sacrilegi del qual m'avergonyeixo. Déu dintre l'hòstia no li bastava pas. Ajuntava les seves armes a Déu! Ah! com me cremaven els dits aquelles hòsties blasonades i consagrades, en apropar-les a la U ta
orgullosa del comte! Ell esguardava, s'assegurava que el blasó maculava l'albura del
pa àcim. Solament aleshores es dignava pendre-la, això si, ple de fe... Jo, en sufria.
Jesús també en sufria, sens dubte. I creia veure'l, cara captiva, darrera la forma foradada de la corona comtal, com en les troneres d'una presó. Estava encabestrat de
tots aquests atributs dels quals l'hòstia en coneixia la nosa i que en prou feines si li
deixaven lloc. Estic ben segur que Jesús fou menys
present en aquestes hòsties que en les altres...»
Es produí un estupor entre els assistents. Si!
el pecat d'orgull, un orgull del nom que havia gosat
acoblar-se al nom mateix de Déu! Espècie de sacrilegi que calia fer expiar al mort per alguna penitència que fos la mateixa humilitat.
Aleshores el sacerdot, els senyors, la munió decidiren, segons el costum, que no seria pas inhumat
en la cripta d'honor de la família. I el comte Joan
Adornes, baró de Saint-André, fou conduït, l'endemà,
sens pompa, cap al cementiri del poblet, baixat dins
la terra, i ni una pedra senyalà la fossa anònima.
ALFRED GALLART, trad.

Dlbalxoi de Joaquim Pot.
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Retrat del Or. Garcia, existent a la parròquia de Vallfogona
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COMMEMORACIÓ D E L TERCER
CENTENARI D E LA SEVA

L dia dos de l'actual setembre s'acompliren tres cents
anys de la mort d'En Vicens
Garcia, conegut en tot el
nostre poble pel Rector de
Vallfogona. Escaurà, doncs, perfilar la seva
figura tal com ha arribat al domini popular;
però abans cal exposar l'estat de la literatura
catalana en temps del nostre poeta, pera que
així puguem pendre la seva filiació literària.
Els historiadors de la literatura catalana,
entre ells Nicolau d'Olwer, en fer una divisió
cronològica del seu desenrotllament, fixen
l'aparició del poeta Vicens Garcia després
del període clàssic, època de creixença i floricl.i que va de 1388 al 1500, de Bernat Metge
\ de Corella, la qual època és qualificada
" cadència, i abarca un període de desinició que va del 1500 al 1608, d'en Rolç de
Ha al Rector de Vallfogona, i altre de
'imposició, 1608-1803, açò es, del Rector
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de Vallfogona a Bonaventura Carles Aribau.
De manera que dins de la història de la
literatura vingué en Garcia en una època de
desintegració, frec a frec a la de descomposició, amb la qual cosa es compendrà la poca
consistència de la labor literària, no solament
del Rector de Vallfogona sinó de tots els
poetes i literats de l'època, dels quals no
han.passat a la posteritat sinó els noms
d'En Garcia i el d'en Fontanella, però àdhuc
reconeixent-ne major consistència a l'obra
d'aquest que a la del Rector, el Dr. Garcia
viu ben trcsc en la memòria del poble, quan
d'en Fontanella, com dels demés poetes del
seu temps, ningú no se'n recorda amb admiració per encarnar un temps de descatalanització, d'imitació barroera de la poesia castellana, en la qual florien poetes de la fama i
solvència d'en Lope de Vega,Calderón i Quevedo, entre altres.
De manera que la valor del Rector de Vall-
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fogona com a representativa del temps en
què vivia, no té la consistència de la poesia
que imitava, i a no anar el seu record embolcallat amb llegendes que es lliguen amb el
seu conreu de la poesia, ben certament que
el seu nom no hauria passat a la posteritat.
Però ell constitueix un tipus popular, perquè el seu nora duu
el record d'un home
agut i de poeta trivial, i això, acompanyant el seu caràcter sacerdotal la
fama de que gaudi
en vida, el favoritisme que es diu que
tenia davant dels
reis i una mort que
es perd en els embolcalls de la llegenda, el fa, com
diem, un tipus digne d'estudi.

verdes i de madures. Notem, peiò, que per
sa virtut se li confereix la rectoria de Vallfogona; notem també que a l'any 1621 és nomenat secretaii del Bisbe de Girona, que abans
havia acompanyat a l'Arquebisbe de Tarragóna D. joan de Moncada en sa entrada ala
seva diòcesi; que el veiem Iltiii i triomfar en
certàmens celebrat^
a Girona i Barceló
na en honor de Sant
Ignasi de Loyola i
Santa Teresa de Jesús. Es a dir q
el Rector de Valfogona era home
que per son talem i
per ses virtuts .
digne d'escal
bons càrrecs i
figurar entre la geni
literata.

Això de totes n
neres no ha arrib ;!
al poble; no hi h.m
arribat sinó certes
anècdotes i certes
Malgrat é s s e r
poesies que li son
d'una època no molt
atribuïdes, i no hi
llunyana, no pot seha ningú que
guir-se pas a pas la
conti
fets graciosos
història del Rector
del Rector de Vallde Vallfogona.
fogona, associantDiguem, però, que
ne bastants amb ?l
nasqué a Tortosa
record d'un escol.ials vols de l'any
Capella dc Santa Bàrbara de l'església parroquial de
net, del qual diu la
1580, havent fet els
Vallfogona, feia construir pel Dr. Garcia.
llegenda que es coseus primers estunegueren aixi:
dis a la Universitat
Anant el rector a Tàrrega i en sent a la paide Lleyda, des d'on passà a Vich, ordenant- tida d'aquell terme, coneguda per l'Oliverada,
se de prevere el 24 de setembre de l'any 1605, en el cami vell de Verdú, trobà un minyoret
prenent possessió de la rectoria de Vallfogo- de sis anys, tot endreçat, tot distingit, abillat
na el dia 0 de gener de 1607, qual càrrec se amb pobresa, però amb una mirada tan pe
li atorgà «en virtut — segons es diu en l'acta trant que el Rector se n'agradà, i, parant la
mula en què anava muntat, li digué tot de
de col·lació, estesa pel seu Prelat, de son
puny I lletra—de la ciència literària claretat pressa:
d'enteniment, honestetat de vida i costums i
de moltes altres qualitats amb que Déu SeÀngel de Déu;
nyor Nostre tan fina i misericordiosament ha
d'on vens,
enriquit a la persona del Rnt. Francesc Vion vas,
cens Garcia, Pvre., de Tortosa, i volent Nos
com te dius
premiar sos serveis... etc».
i amb qui estàs?
Del Rector de Vallfogona se'n conten de

a lo que el noi contestà, tan ràpidament c m
la pregunta fou feta:
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Bon jorn haja, monsenyor:
vinc de Tàrrega,
vaig a Verdú,
em dic Pere,
i no estic amb ningú.
Altra anècdota relacionada amb l'escolà és
ella en què es conta que el Rector li digué
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a la finestra a demanar auxili dient amb la
nomenclatura que el rector li havia ensenyat:
Vosaltres alies i baixes,
agafeu les barrabalxes,
correu els llarguims llargums,
porteu força matafocs.
perquè es crema el bon repòs
del secula seculorum.
Està clar, ningú el va entendre, i en preguntar-li el rector de què se les havia, li féu
de resposta que demanava auxili perquè s'havia posat foc al llit.
—AhI féu el rector, corre, diga-ho ccmo ho
sabies abans.
De l'existència d'aquest escolà se'n dóna
fe en una làpida que el Rector li dedicà a la
seva mort amb uns versos què comencen:
Ací jau un escolà
del temple de Vallfogona,
que dol i llàstima dóna
als bronzos que repicà...

•Ma _

Làpides commemoratives, la una. de les festes de Santa Bàrbara en inaugurar-se la capella, i l'altra, dedicada a l'escoianet famós.
Són a l'església parroquial de Vallfogona a
la columna on In ha la pica de l'aigua beneita.

«Is primers dies d'estar junts, que a Vallfogona la gent no parlaven igual que als altres
pohles, que a les dones els deien altts i bal« V a les galledes, barraba/xes; al llit el bon
tpàs} als carrers llargulm llargum; a l'aigua
"iaia/oc i al rector el secula seculorum.
En sa virtut, un dia, es calà loc al llit del
ftctor, i a l'adonar-se'n l'escolà,ell que es posa

Ara bé, la nota d'humorista que s'assigna
al Rector de Vallfogona té indublabl(n:ent
alguna base, quan son panegirista el Dr. Corbella, de Vich, copià un testament de l'arxiu
de Vallfogona escrit de puny i lletra del Doctor Garcia, en el qual es diu •. .són testimonis d'aquell acte Joan Capdevila, rellotger,
artiller, mosqueter, arcabucer, pedrenyaler,
serraller. granader, esmolador, manescal, campaner, aguller, espaser, daguer, frener, ferroveller et omnlafinitain er; i Gallart Anglada,
gavaig de nació, moliner d'ofici i habitant en
Vallfogona...»
Però, tingués tan bon humor com se vulgui,
en els llibres parroquials de Vallfogona es
veuen proves de que era tot un rector, cuidadós dels negocis espirituals dels seus feligresos, la qual cosa demostra també en Tinteiès
que tingué promovent el culte • Santa Bàrbara, a honor de la qual aixecà una capella al
cantó de l'Evangeli, escrigué uns Goigs en sa
lloança, que encara avui es canten, obtingué
una relíquia per a presentar la a l'adoració de
sos devots, i , finalment, compongué una Comèdia de Santa Bàrbara, per a ésser representada per sos feligresos en númeto de irés
de quaranta, sense comptar hi els crir.parses,
durant les festes solemnes que es feien en
inaugurar la capella.
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La gent de Vallfogona, transportant una pedra de cent quintans
per a bastir un monolïl dedicat al seu Rector
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Una processó al poble de Vallfogona, presidida pel Rlsbe Morgades,
anant a Inaugurar el monument
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gué conèixer la vila i cort abans de presentar-se al rei, i diu la llegenda que, passejantse pels voltants, veié a un cavaller tot admirat de que un nen dormis tranquilament sobre
d'una pedra, a la qual cosa digué el cavaller
com a conclusió de son raonament:
—0 la piedra de lana
o el nifío es de bronce.
Contestant llavors el nostre poeta:
Que màs lana
que el no pensar en mariana?
y que mas bronce
que no tener anos once ?
Això bastà per a que es coneguessin els
dos poetes Lope de Vega i en Garcia, malgrat no s'haguessin vist mai.
Fou el seu company Lope qui el presentà
al rei i a la cort. De sa estada alli se'n conten una mala fi d'anècdotes, totes ponderatives de l'agudesa del Rector de Vallfogona, de
les quals n'anotarem dues.

Estàtua del Rector, que hi ha erigida davant
del Balneari de Vallfogona

De l'afecte que en Garcia professava a Santa
Bàrbara, el nom de la qual portava sa mare,
sapigué també fer-ne participants als seus
feligresos, de tal manera, que ultra l'ajut o
prestació personal que li oferiren per a bastir
l'obra de fàbrica, es demostra amb les deixes
que li feien en sos testaments.

No hi ha ningú que hagi sentit a parlar del
Rfictor de Vallfogona que no sàpigui que féu
un viatge a Madrid.
Sembla ésser que, passant el rei Felip IV
per Cervera, l'envià a cercar per a conèixer
aquell poeta, la fama del qual, doncs, devia
haver arribat a la cort, i lo bo del cas és que
entre les poesies apòcrifes o originals atribuïdes al Rector de Vallfogona no se'n cita
cap de castellana, anc que en degué haver
1 "•npost en aqueixa llengua, puix la Dlpulacid catalana, en 1640, diu que Lope de Vega
lis celebró por raras..., etc.
•Sembla també que en arribarà Madrid vol-

Una vegada el rei, en sa dèria de posar a
prova l'enginy dels poetes del seu temps, els
cridà a tots per a representar davant de la
cort una comèdia que devien improvisar sobre
la creació del món.
El mateix monarca féu el repartiment, i
assignà a Garcia el paper de Creador, a Lope
de Vega el de Adam, i així per l'istil altres a
Quevedo, Gòngora, Cèspedes, etc

Làpida de hrome que l í de.lirada a Vallfogona,
el Dr. Qarcia.
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Escot d'armes del Or. Garcia

Començà Adam per donar gràcies a Déu de
haver-lo criat i de tenir tantes i tantes coses
al seu servei. Com era tan verbós, embafà a
tots els oients a còpia de versos i , quan n'estigué cansat, es dirigi al Creador dient-li:
—A vtsta de este proceso
que me respondeís. Se flor?
I Garcia, recordant sens dupte les paraules
Penitet me fecisse homínem, pronunciades pel
Creador després del pecat de nostres primers
pares, respongué:
—Me pesa de haber creado
un Adan tan hablador.
Una altra vegada, reunits varis cortesans
arab motiu idèntic, les improvisacions devien
tenir per objecte ponderar la lormosura de la
reina, però, aquell dia, la musa del Dr. Garcia
bufà tan malament el rebequet, que deixà a
la sobirana com un drap brut.
Molestada la reina l i ventà una bufetada,
que el Rector, sense immutar-se, la traspassà

al vei dient-li «que pase», i així la reberen
tots els circumstants.
La llegenda, que no història, escrita pels
col·lectors de les seves poesies, perpetu,:
després en el drama d'en Fiedeiic Soler, la
novel·la d'en Feliu i Codina i altres pawphletf.
conta que el Rector de Vallfogona fou emmet
zinat en un hotel de Saragossa quan torna
de Madrid.
No se n'ha pogut provar res; no se sap 11
dala d'aqueix viatge, i , per lo mateix, tot s6n
fantasies. Només és molt provable que r
crivis la poesia Últim cant de l'autor en la
sua agonia, després de rebre un fort desengany o un seguit d'ells.

Les il·lustracions que acompanyen aqucri
escrit donaran idea de la devoció, diguem
aixi, que li guarda el poble de Vallfogona, i
se li ha dedicat una estàtua, on s'ha pos:ii
una làpida de bionze commemorativa de s i
memòria, on és projectat erigir-li un mon!ment, on s'hi ha fet un certamen per a honor
la seva memòria, i , ja fugint de Vallfogoi;
trobem el seu retrat a la Galeria de Català i s
Il·lustres a Casa la Ciutat de Barcelona! \ i
el seu nom en auques, comèdies i novel·li-,
malgrat el seus autors s'han aprofitat de ll< gendes, aixi com els editors de les seves poi.sies no han fet tot el favor que calia a la seva
memòria, per tal com han arreplegat i doiut
com a seves una munió de poesies inconvinients, que indubtablement no escrigué t i
Dr. Garcia.

Plrma aulAjrala del Rrclof de Valllo(iina

VALERI SERRA I BOLDl
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Feita a Sant Cugat
C intalres de la Schola
( nlorum de l'AcadèITÍÍI Catòlica de Sabadell 1 de la Schola Canlom» de l'Acadèmia
M.pnlserratina, de MolleruM, en el Claustre
d<i Monestir, acabada
!.: íuncld religiosa.

< Sabadell
s gegants I nans. que
orregueren la ciutat
ranl la Festa Maior.

isbart Folk-lore de
•llunya, donant una
essló de ballets
populars.

• ''ois Francan |
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(CONTE POPULAR)'

AIREBK a tols els pobles, per petits i insignificants que siguin, i formant
part integrant de la seva fesomia i dels seus costums, hi viu algun
idiota, algun maniàtic o algun curt d'intel·ligència, pels quals sembla
que no passin els anys.
Els infants creixen, els adultes es fan vells i els vells es morè;!,
mentre els nostres herois, vivint sense pena ni glòria, es mantenen amb son aspecte
immutable, amb les seves paraules clàssiques, amb les mateixes manies de sempr
La seva vida és tota voltada de misteri. Tenen família? qui eren llurs pares? (id'on
són fills? qui s'interessa per ells? L'únic que es descobreix amb certesa és que viuen
en la major indigència i són dignes de respecte i compassió.
En general, a semblança dels senglars, dels caimans, o fins dels mateixos ga; ,
són inofensius mentre no se'ls molesta, però temibles quan es veuen atacats, i ensenyi i
les urpes.
Són malfiats, però amics de tothom, i sovint s'aturen a xerrar davant d'un rotllo
de dones que cusen al carrer assegudes en unes cadires inversemblants i que, amb
una dolorosa manca de caritat, els fan parlar, i els exiten, i els hi conten obscenitats
i riuen sorollosament les seves ingenuïtats o malícies.
A Vallserà no podien pas ésser menys que els altres pobles. Ells tenien i n
• Nalot> un home ja vell, baixet i magre, amb la cara amutllada a una certa rialleia
crònica, que li feia tenir sempre la boca entreoberta i arquejada cap amunt, els pòmuls
encarcarats, el front arrugat i l'esguard encantat.
La seva psicologia era dificil de penetrar, puix si bé per un cantó no s'hav i
aconseguit mai fer-lo treballar, ni era capaç d'entendre el més senzill raonament, per
l'altre, ell s'agenciava per menjar; sabia conrear-se més o menys bé un trosset de terra
que tenia i arreglar-se per viure sol en una casota de Texlrem del poble, a la que
ningú gosava mai entrar-hi, perquè hom en contava els més fantàstics absurds.
Un dia, en «Nalot» sorti de casa decidit; caminava, contra el seu costum, amb pas
lleuger i portava a la mà una destral que, a jutjar per les terenyines que guarnien el
mànec i pel rovell que es menjava la fulla, devia haver desenterrat d'algun recó huir.it.
Al veure'l passar tant de pressa i amb aquella eina que ell portava tot content, els
veïns el cridaven per a dir-li:
— Nalot, on vas?... Qué vols matar algú?... Qué la portes a esmolar?
Però ell, sèrio que sèrio, seguia caminant sense girar-se un sol cop, ni tornar resposta a ningú.
Suat i pantejant, arribà a la seva propietat, on hi tenia unes oliveres que li havien
agafat malura.
— Les tens d'esporgar, Nalol! — Li havia dit més d'un pagès, — les tens d'espigar bé, si no vols quedar-te sense oliveres. —
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Aquest seguit de recomanacions arribà a fer-lo decidir; per això, en arribar al
tros, es mirà les oliveres i veient que una de la vora del cami era la més perjudicada
i tenia totes les fulles grogues, pensà: «Aquesta està molt malament; el millor remei
serà tallar-li totes les branques per a que broti de nou. Oidà, tindré força llenya!»
I sense encomanar-se a Déu ni al diable s'enfilà a l'arbre i , decidit a enllestir
aviat, començà a pegar cops de destral a la branca més ferma.
Però com que era un benaventurat i d'alguna manera tenia que mostrar-ho, en
lloc d'apoiar-se a la part segura de l'arbre, com hauria fet tothom, ell es posà, camaaci cama-allà, a la part de branca que anava tallant.

-Naloll

Qui l a taps el q a é / a * ? . . . No veat que sl se't trenca la branca cauràs I que sl ecus et mataràs?
Baixa. Nalot, baixa, sl no tens ganes de morlr-te It

No havia pas pegat deu cops quan s'encertà a passar per alli a la vora en Ton de
cal Ciurana, el qual veient el disbarat que en Nalot feia. li cridà i li digué:
— Nalot! Qué ja saps el què fas?... No veus que si se't trenca la branca cauràs i
<li;e si caus et mataràs? Baixa, Nalot, baixa, íi no tens ganes de morir-teü
— Cuida't de tu, Ton; cuida't de tu. Qué et creus que sóc ximple? cQué et creus
q'ie no sé el que em faig? Esporgo! No m'enredaràs pas, noi
I sense escoltar res més, les tornà a empendre a cops de destral contra la olivera,
M s com que la fulla estava tan roveHada, n'avençava molt poc i s'ho anava prenent
b més calma, reposant sovint, perquè feia calor i suava més que un segador.
Al cap d'una estona, recomençà la tasca en el moment en que pel cami hi passaen Jaume del Castell, que tampoc pogué per menys de dir-li:
— Qué et vols matar. Nalot? Mira que si caus i et mates t'hauran d'enterrar i no
Iràs tornar mai més al teu tros! Au. baixa, baixa, que se't trencaria la branca i et
"àries!
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Però en Nalot, com si sentis ploure del llit estant, sense moure's d'on era, se^m
pica que picaràs, fins que a la fi, és clar, la branca cedí i en Nalot, sense saber com,
es trobà a terra fet un cabJeli, voltat de branques i amb tot el cos adolorit.
Aleshores, recordant que tot passant en Ton i en Jaume l i havien dit i repetit que
cauria i es mataria, pensà: — Veus? tenien raó! ara has caigut i t has mort; ja estàs
ben llest Manelol; i això que t'han avisatl — i com notava que els ossos li feien ma!,
seguí dient-se: — Carat! és molt cansat ésser mort!... i pensar que tot just fa un moment que ho ets! Però que hi faràs si ja no hi ha remei! Paciència... Mira, ara et portaran al cementin, et tancaran dins d'una caixa, la ficaran en un clot, després la cobriran de terra i llestos... ningú veurà mai més a en NaloL Oh! i almenys hagués acabat
d'esporgar les oliveres!
I. seguint les seves cavil·lacions, arribà un moment en què quasi estigué a punt de
posàr-se a plorar pel disgust de la seva pròpia mort. De sobte, per la part del camí,
senti remor de passos i veus que s'apropaven i , convençut de que ja no vivia, decidí
tancar els ulls i passés al seu voltant el que volgués, no fer cap moviment, com havia
vist que feien els morts.
I el que va passar fou que en Ton i en Jaume, que tornaven cap al poble, al veuu
que en Nalot havia caigut de l'arbre i que era a terra, sense donar senyals de vida,
digueren:
— Veus, ja ho he dit jo que es mataria!
— Aquest tenia de morir així, per ximplet
— Bé, però era un bon jan!
— Bon jan i tot, està ben llest, per tossutl
En sentir aquestes afirmacions tant decidides, l'obsessió d'en Nalot de que eia
mort, esdevingué un ferm convenciment, i més encara quan al cap d'una bella estona
de sentir discutir a en Ton i en Jaume, notà que l'aixecaven de terra, l'un pel davall
dels braços i l'altre per les cames, i que se l'enduien amb pas lleuger, talment com sí
vinguessin de la font d'omplir una portadora d'aigua.
De tant en tant, el deixaven a terra per a reposar un xic i llençar uns quants rer.ecs en honor d'en Nalot; després tornaven a carregar amb el mort i seguien cap al
poble, que ja no era gaire lluny. Ja començava de fosquejar quan arribaren a un lloc
en que el camí es partia en dos, o millor dit, en que es trobava una drecera que estalviava fer una grossa volta. Allí començaren les discussions. En Ton del Ciurana
estava cansat i volia passar pel dret; però en Jaume del Castell s'hi oposava dient que
trobarien massa mal camí, que la drecera era molt dolenta per passar-la carregat i a
les fosques i que ell preferia més caminar, que no pas anar-se'n de corcoll.
— No, — insistia el de Ciurana, — doncs jo prefereixo passar pel dret! ja comen
d'estar fatigat i no vull fer tanta marrada.
— Però, home de Déu! que no veus que caurem tots plegats?... que no n'hi lia
prou encara amb un mort? —repetia el del Castell, procurant convèncer al seu
company.
Mes amb tot i que, distrets amb les discussions, no s'havien descarregat del F1'8
d'en Nalot, Déu sap fins quan hauria durat la conversa, si no hagués vingut a posarhi fi ell mateix, dient tot enfadat:
— Vaja! decidiu-vos! Quan jo era viu, passava sempre per la drecera; ara, c^ni
que sóc mort, passeu-me per on volgueul
En sentir això, en Ton i en Jaume, deixaren caure el cos d'en Nalot, talment o m
si hagués sigut un sac de patates, i apretaren a córrer esverats vers el poble, tols dos
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per l i drecera, sense girar se per res, ni al sentir la veu llastimosa d'en Nalot que, tot
i les ferides produïdes per les dues caigudes d'aquell dia, encara cridava:
— Veniu, veniu!... no em deixeu!... no us faré res, no; si sóc mort!...

En sentir alxo. en Ton I en Jaume, dítxaren caure et cos d'en Nalot, talment com sl hagués sigut un sac
ile patates... (Pàg. 702)

Però els altres, folls de terror, seguien corrent, com si tinguessin els mals esperits
íiiats al cos. I com més en Nalot els cridava: — No em deixeu!... socorreu-me! sóc
mort! — major era el seu esverament.
En arribar al poble escamparen la nova de que en Nalot era un ressucitat, un
fantasma, un bruixot.. I tot el poble senti un calfred de basarda, quan ja negra nit,
en ara enllà de les muntanyes, ressonava fantàstica una veu plorosa que repetia:
— Veniu! sóc mort!... sóc mort!... sóc mort!...
Per l'adaptació

F. RIBERA I FONT

'Ihutxos de Castanys)
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Cobra
"Pro-infància"
de la Comissió
de Cultura de
rBíuntament
de Barcelona
I A COLÒNIA
. Vll-AMAR . .
DE CALAFELL
La lliçó a ple aitc

Concert en la sala de
festes de Vílama •

El dinar sola el» r'!

(CIs. Sogar")
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Cobra
"Pro-Infància"
de la Comissió
de Cultura de
l'JIluntament
de Barcelona
Els «lumnes de •'•Escola
de Mar», a l'hora d'esbirgiment, a b a n s de
pendre el bany.

í
escoles a l'aire lliure
de la Colònia Puig
(Rabassada)

í
Retorn de les diverses
Colinlts escolars, que
íunnl l'istiu han sojorna! a toca la ciutat.

(CU. Sagarra)
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Ei difunt President Harding. en una de ses darreres fotogrames, treta en el moment de sa partida de Nova W
per anar a sa propaganda electoral. El President és acomiadat per sa senyora i el secretari militar.

La mort del President Harding

x-

m
Moment d arribar a Washingl'.n el cadàver dH President Harding. on lou r t t u l pelsaltsCDiembrts del Cove'
de l'extrril i de la marina
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La fúnebre comitiva en passar per la Cenler Street per anar a l'església Marion, en el Cementiri de la qual serà
1 nlerrat el cadàver de l'il·lustre President americà. El seguici oficial en automòbils tardà algunes hores en desfilar.

Moment de rebre sepultura el que ep vida lou President dels f. U. >.. Mr. Hardlrg. tn el Ccirenliri de Varien.
E l pot veure a l'actual Preaident, Mr. Coolidge Hoover, Sis. Hughes, Weeks i Oenbj

• Perdre's d'aquesla Iais4
és més bé Irotur-se».
FRANCISCUS LUDOVICUS BLASIU3.
OtMlichtr U n t t r H c h t - K a p . 12

A

la vora meridional del Pontus Euxinos, no lluny de la desembocadura del riu Halys hom trobava,
banyada per la llum d'un mati de
primavera, una finca romana. El vent N. O.
duia des de les aigües del Pontus agradable
frescor a través dels jardins, la qual cosa
feia que s'hi trobessin a gust, com les fulles
trèmoles dels arbres, els pagans i els cristians, que ho eren en secret.
Apartats de tothom i en un emparrat que
donava a la mar hi havia una parella: un fornit i formós jovencell enfront de la més gentil
de les noies.
Ella aixecava una copa gran i meravellosament tallada en una pedra rogenca i transparent, per tal de que el jove l'admirés. El sol
del mati travessava la copa, l'igni reflexe
de la qual amagava en la cara de la noia la
natural rojor.
Era Dorotea, filla d'un patrici, a la qual Fabricius, procènsol de la provincià Capadòcia,
festejava assíduament. Però com que els pares de Dorotea se sentien atrets per la nova
doctrina i feien els mitjans per ésser-ne fidels
seguidors, no cobejaven pas gens les pretensions del potent inquisidor, cruel flagell dels
cristiànt. No és que volguessin precisament

ficar als seus fills dins les lluites religioí s,
puix eren prou nobles i amics dels lliures p saraents, però temien que un perseguidor, un
botxi d'homes — encara que en nom d'una religió — no seria pas l'ideal per a contentar un
cor. Dorotea no necessitava pas fer aque s
reflexions, perquè tenia una altra i més poderosa protecció contra les pretensions I
galant, és a dir, l'amor que sentia pel secretari d'ell, Teòfilus, el raaleix qui ara romania
al seu costat i esguardava d'una manera estranya la copa vermellosa.
Teòfilus era un home ben plantat i fi, d'orlgen hel·lènic, qui s'havia aixecat fins ala seva
posició actual tot bregant contra les contrarietats del destí. Gaudia arreu d'una anomenada excel·lent. Però de les lluites i dolors
de la joventut n'hi havia pervingut un caràcter tancat. Convencjut de que havia arribat
a la seva situació mercès als propis esforços,
allunyava les cobejances, desconfiava de tothom i no creia ni volia creure que ningú pogués voler-lo desinteressadament Sentia un
enorme plaer veient a Dorotea, però el sol fet
de que l'home més sobressortint de Capadòcia pretengués la seva mà, l'impedia de tindré esperances pròpies i a cap preu hagués
intentat fer una figura ridícula al costat Jtl
procònsol.
No obstant això, Dorotea feia els mitjans
per tal d'encaminar els seus desigs a bon Hi
no deixava escapolir ocasió d'assegurar se
de la companyia de Teòfilus, qui davant d'. H»
dissimulava indiferència i tranquil·litat, la qual
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A la vora m:rldlonat del Poitus Baxlnoí, no lluny de la desè mboccdura del rla Halys hom Irmhava.
banyada per la llum d'un m a t i de primavera, una finca romana. (Pig. 706)

cosa feia que augmentés la passió d'ella a
l'ensems que per tal de moure'l per gelosia
emigrava petits i censurables,enganys, s'entretenia més amb el procònsol Fabricius i li
posava cara més falaguera. Però el pobre
Temiíus no entenia un borrall de tots aquests
jocs, i, d'haver-los entès, ben cert que el masia orgull hagués ofegat la gelosia. Malgrat
aquest tarannà, a petit pic anava pertorbantse i sovint es traïa, però tot seguit retornava
al seu retraíment i s'ensimismava de bell nou.
A la tendra enamorada no li restava altre rei que forçar una mica les coses per mor de
me
er tancar la xarxa d'una vegada en esdese ocasió propicia.
ver
'filus es trobava per negocis d'Estat en
•narca pòntica i Dorotea, sabent-ho, haguit els seus pares des de Ccsàrea per
'passar els primers dies de primavera
" finca. De semblant falsó havia teexit

aquest mati — seguint un pla curosament pensat—atraient-lo a aquell emparrat. Aparentment semblaven haver-se trobat meitat
per casualitat meitat per bona intenció. Això,
la bona sort i l'amabilitat demostrada devien
fer-lo content i confiat, i ho feren.
Ella volia mostrar-li una copa que un oncle de Trapezunto l i havia enviat per la seva
festa onomàstica. La seva cara resplandia
una joia ben pura veient a l'amat tan a prop i
poguent-li mostrar el formós regal. Ell també sentia un veritable plaer, i dintre el seu
cor va alçar-se totalment el sol fins a tal
punt, que no podia menys que deixar riure
crèdula a la boca i que els ulls biillessin.
Però els antics oblidaren d'esmentar al
costat del formós Eros, la deessa envejosa,
que en el moment decisiu, quan el çaudi es
més a prop, llença un vel davant els ulls dels
amants i els torç la paraula en la boca.
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Després que li bagué confiat la copa, i preguntant ell qui li hivia ofrena Ja, senti Dorotea un irresistible desig de bromejar i respMgaé: Fabrícius, en la confiança absoluta
de que seria en Jevinada la mentida. 1 com
que era incapaç de mesclar una alegre rialla
a aquella mofa sobre l'absent — ço que hauria tet palesa la broma — Teòfilus cregué res
menys que la fresca alegria d'ella es dirigia
al regal i a l'ofertor, i li entrà cl dubte de si
no hmria caigut en un parany, traspassant un
cercle que l i era tancat i desconegut. Callat
ívergo.iyòi baixà l'esguard, començà a tremolar i deixà caure al sòl el superb objecte,
on s'esmicolà.
Dí primer antuvi Dorotea oblidà la mofa i
coniirosa s'inclinà al sòl dient: que nici! I
com que no va dirigir-li l'esguard, ell no pogué veure la tranformació que immediatament s'hivia operat en son rostre i per tant

no tenia idea del seu malentès. En alçar els
ulls a Teòfilus, aquest ja havia recuperat el
seu orgull i la mirava foscament i amb indiferència, i en to gairabé mofeta li demanà perdó, prometent plena substitució de l'objec e
romput. Saludà i abandonà el jardí. Empal'Iidint, contristada, veié Dorotea com desapareixia la seva esbelta estatura cenyint-se
la blanca toga i decantant una mica la testa,
de cabellera negra i rissosa.
Les onades argent ades de la mar es rompien lànguidament contra els escalons de
marbre de la vora. Arreu planava un g, n
silenci. Dorotea, esgotats els recursos de la
seva manya, s'encaminà plorant cap a la seva
cambra en la qual abscondiria els bocins recollits. No es veieren més durant raoltiss is
mesos. Teòfilus retornà tot seguit a la capital, i quan Dorotea també s'hi traslladà, ell
evitava curosament un encontre, perquè no-

Callat I n r g o n j ó t , baixà l esgaard. eomtnçà a Irtmnlar / deixà caun a l t o l t l tuptrb
objeclt, on a'ttmlcolà.
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més la possibilitat de trobar-se ja l'espantava i l'irritava.
I així tot aquell somni meravellós s'era esvaït per sempre.
Va succeir el que devia succeir: ella cercà
consol en les creences dels seus pares, els
quals, tan beli punt se'n donaren compte, no
d ixaren pas d'atiar aquesta predisposició,
i uoduint-la per complet en llurs pràctiques
religioses.
Entretant, aquelles amabilitats fictícies que
Dorotea tenia pel procònsol, dissortadament
també donaren el seu fruit, de manera que
F ibricius redoblà les seves assiduïtats, puix
c eia qu e ella li donava motiu per a semblant
cosa;
Per això restà meravellat en donar-se compI de que Dorotea ni se'l mirava, imaginantse, ol més, que li era més antipàtic que la
d >sort.
Peró, malgrat això, no va retirar-se; ben al
contrari, augmentà el seti de Dorotea, comeni nt a l'ensems de censurar-la per la religió
ioptada, apel·lant a la seva consciència i
mesclant lloances i amenaces mal dissimulades.
Mes Dorotea declarava obertament i sens
mica de paüra la seva adhesió al nou dogma.
5 llunyava del seu pretendent com una ombia que s'esvaeix.
i eòRIus no ignorava tot això i sabia que la
ji'vencella no n'era pas venturosa. El que li
estranyava més era la nova de que ella no
vilgués saber res del procònsol- Malgrat el
que pensava de les qüestions religioses, era
: te a la religió vigent. Però la seva indile ència feia que no el molestés el que Dorotea iTiagués entregat al nou culte, i , ple de
sii ipatia, tornà a apropar-se-li amb l'objecte,
també, d'esbrinar millor la seva vida. Però
ella, on era i on anava, només feia que parlar
en paraules suaus d'un nuvi celestial que havia trobat, el qual, immortal en beutat, l'esperava per apropar-la a son pit radiant, oferintli a l'ense ras la rosa eterna de la vida...
Ell no acabava de compendre aquest llenguatge que l'irritava i el molestava i amarava
cl itu cor d'una estranya i dolorosa gelosia
d iquell Déu desconegut que trastornava la
fnt-nt d'aquella dona feble. I és que no podia
"" illtzar la manera d'expressar-se de l'exalfada Dorotea d'altra faisò que segons l'anti8'' mitologia. Sentir-se gelós d'un Ésser so-
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brenatural no feria el seu orgull; però això
féu callar tota compassió per aquella dona
que es vantava de la seva unió amb els déus.
Fet i fet el que obligava a Dorotea a dir
totes aquelles frases no era més que l'amor
fallida i el no poder lliurar-se de l'agulló de
la passió que l i restava cor endins.
Tot això durà una curta temporada, fins que
Fabricius intervingué brutalment i repentina.
Recents edictes imperials manant perseguir
als cristians li donaven un excel·lent pretext
i féu empresonar a Dorotea i als seus pares,
tancant, però, la filla en una presó especial, on
la fén sotmetre a un sever interrogatori. Empès per la curiositat, s'hi apropà ell mateix i
ol com blasmava en veu ben alta dels antics
déus, declarant-se per Crist com l'únic amo
del món i al qual es considerava promesa.
Aleshores una terrible gelosia envai al procònsol. Va proposar-se perdre-la i manà que
la martiritzessin, i si persistís, matar-la. I
aixi es féu.
La posaren sobre unes graelles sota les
quals s'escamparen carbons encesos, de ta!
manera, que la calor augmentés paulatinament. Aquell cos delicat senti una viva
dolor.
La jovencella cridà algunes vegades amb
veu apagada, mentre els seus membres lligats
als ferros es retorcien i les llàgrimes brollaven dels seus ulls. Entretant Teòfilus, qui
solia mantenir-se allunyat d'aquestes persecucions, havia tingut noticia del suplici i acudi ple d'inquietud i espant. Oblidant-se de
la pròpia seguretat, s'obri pas entre la munió
que mirava i , quan ell mateix pogué oir les
queixes de Dorotea, arrancà el glavi a un dels
soldats i d'un salt es col·locà davant el llit de
martiri.
— Pateixes molt Dorotea, digué amb llastimós somriure, mentre es disposava a tallar
els lligams.
Però ella, com si tota la dolor l'hagués
abandonada repentinament, contestà com si
gaudis de les millors delícies:
— Com vols que pateixi si això són les roses del meu volgut nuvi que em serveixen de
llit. Veus, avui celebro les meves noces.
En sos llavis passà un lleu somriure, mentre els seus ulls el miraven plens de felicitat.
Una claror sobrenatural semblava idealitzaria sobre el seu llit i un silenci imponent es
propagà. Teòfilus baixà cl glavi, cl llençà
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Dt cop-l-volla fa creart copsar dins la llum itil sol ponent el lla mpec de la destral.

lluny i es r e t i r à novament avergonyit i
confós, com aquell matí en ei jardí vora
la mar.
Aleshores foren atiades les brases, Dorotea
susplrà i demanà la mort, desig que l i fou
atorgat.
La recolliren i la traslladaren al lloc on devia ésser decapitada.
Ella caminava amb pas lleuger seguida de
la multitud estúpida i excitada. Veié a Teòfilus que estava esguardant-la i es creuaren
ambdues mirades. Dorotea va parar-se un
moment i li digué amablement:
— Oh Teòfïlus! ;Si sabessis com són formosos i encantadors els roserars del meu Senyor entre els quals ben prompte em passejaré! ;Si sabessis la delícia de les dolces
pomes que allà hi ha, tu m'acompanyaries!
Teòfllus contestà amargament:
— Tú, Dorotea, saps què podries fer? Quan

siguis allà enviem una mostra de les teves
roses i de les teves pomes.
I ella, amablement, féu un signe afirmatiu
amb la testa. Després seguí el seu camí.
Teòfilus restà mirant com, acarapanyat per
un núvol de pols que il·luminava el sol ponent, s'allunyava eLseguici. Desaparegué el núvol de pols i el carrer restà solitari i silenci'
Aleshores retornà a casa seva, embolcallant-se el cap amb la toga i pujà al terr.;
amb pas vacil·lant. Des d'aquí es veia la
serra Argeus, el cim d'un dels primers pujols
de la qual hom havia senyalat com a lloc dd
suplici. Podia distingir ben bé el formiguer
fosc de la gent i estengué els braços ple
d'enyorança vers aquell indret. De cop-l-volta va creure copsar dins la llum del sol i nent el llampec de la destral. I caigué aplumat de cara en terra. Efectivament, el cap
de Dorotea havia caigut en aquell instant.

D'ACI I D ALLA
No havia pas passat molt temps, i abans de
ue es mogués, una llum clarissima il·luminà
I crepuscle, i filtrant-se a través les clariaes dels dits de les mans, sobre les quals
eòfllus aguantava la cara, es vessà sobre els
ens ulls com liquid que el cegués. A l'encms una aroma fïnissima emplenà l'aire. El
>ve s'aixecà com envaït d'un nou i desconeut impuls vital; al seu davant es trobava un
rmosissira adolescent de rissos daurats,
billat amb vestit brodat d'estrelles, els peus
us i radiants, portant en les mans, radiants
mbé, un cistellet.
El cistellet contenia les roses més formoÍS que mai s'hagin vist, i en mig d'aquelles
ses es mostraven tres pomes paradisíaques.
mb un somriure indescriptible, infantil i calyós, franc però no desproveït de certa
mable picardia, digué el noi:
— Això t'envia Dorotea.
Deixà el cistellet a les seves mans i afegí
esprés:
- El tens bé?
1 desaparegué.
Teòfilus tenia el cistellet que efectivament
) havia pas caigut de les seves mans; trobà
:s tres pomes amb lleugeres mossegades de
ues dentetes diminutes, com era consuetud
Is antics.
Va menjar-les poc a poc. mentre que sobre
eu s'estenia el firmament flamejant d'estreUna enyorança poderosa l'atravessava
Is
nb dolç foc; reculli el cistell i apretant-lo
ntra el seu pit i tapant-lo amb la seva toga,
iixà de pressa del terrat; anà pels carrers
is al palau del procònsol, qui es trobava soint i intentava ofegar en vi pur la ràbia que
posseïa.
Amb els ulls brillants, Teòfilus es posà al
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seu davant, sense descubrir el cistellet, i exclamà a la cara de tots els reunits:
—Em declaro addicte a la religió de Dorotea,
que acaben de matar, perquè és la única veritable.
— Doncs segueix a la bruixa, contestà el
procònsol, ple d'ira i punxat d'una enveja ardent, i manà que el seu secretari fos decapitat immediatament.
Així és que Teòfilus pogué reunir-se el mateix dia i per sempre amb Dorotea.
Ella el va rebre amb l'esguard calraós dels
benaventurats.
Com dos coloms que, separats per la tempesta, han tornat a trobar-se i comencen a
volar en grans volades al seu niu, així voleiaven, mà en mà, de pressa, de pressa, sense
reposar, a les més extremes anelles de la volta celestial, lliures de tota pesadesa i, malgrat
això, ells mateixos.
Després es separaven jugant, es perdien en
les immensitats de l'eternitat, però cada un
sabia on era l'altre i el que pensava, englobant amb ['objecte de la seva amor tota criatura i tot ésser.
Després tornaven a cercar-se novament
amb irresistible atracció, lliures de dolor i
d'impaciència. Tomaven a trobar-se i tornaven a voleiar junts, o bé reposaven admirant-se l'un a l'altre o admirant les llunyanies
de l'immensitat del món. Però un dia, en son
dolç oblid de si mateixos, s'aproparen massa
al Palau de Cristall de la Santíssima Trinitat
i hi entraren.
Allà perderen el sentit i es dormiren cem
bessons al pit de la mare i on seguiran dormits si entretant no han tornat a eixir.
ALFRED GALLART (trad.)

iDIlmlxos Pübrtgat)

iiiiiiiiitiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiin^
Aquest número <le D ACÍ I D ALLA lia estat passat per la censura militar
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L'Aplec
del Carmel
Bla excurslonistgs
ballant sardanes duran:
l'Aplec a l'ermita d.'
Nostra Dona
del Carmel.

i Fot. Bon.

Aplec de
Germanor
a Nostra Dona
de B r u g u é t
En celebració del >
aniversari de l'Atrur
cló Excursionista •(
talunya*. I \ a g u i I
aquest Aplec en el q u
hl cooperi el «Grup d
jovenesa» de l'Orf»"
Català.
Els excurslonlstss
vant de i'ermlta.

Feites en honor
de Sant Roc, a la
P l a ç a Nova, de
Barcelona
Curiosa folografla ir.
durant el castell de fi
artlHclals disparat a
Plaça Nova amb m'
de les festes de Si li

{Fofs. R i o

TOKIO. — Vista general de la capital de l'Imperi, destruïda pels terribles terratrèmols del passat mes d'agost

L'liecatombe del

«lapó

YOKOAMA. - Una de les més belles barriades de la gran ciutat nipona, destruïda completament a causa
dels mateiios terratrèmols.

C r ò n i c a
imiii

mmiimiuii

Catalana
Mes

Catalunya, seguint la seva ruta ascendent,
ha celebrat la XIX Assemblea ordinària de la
Mancomunitat de Catalunya en la qu*. En
Josep Puig i Cadafalch, que havia de cessar
en el càrrec pels estatuts de l'Assemblea, ha
estat elegit, una altra vegada, President del
Consell.
• Mentre a la ciutat mare, Barcelona, l'Assemblea de la popular representació de Catalunya feia les seves lleis, una Comissió de la
mateixa Mancomunitat, o sigui la Comissió
d'Educació General trametia els seus delegats en diferents indrets, àdhuc remots, de
Catalunya en missió educativa, mitjançant
conferències de formació cívica, amb vària
escampadissa de fulletes; de les més llunyanes i alteroses terres del Pallars sobirà, tocant a França i a Aragó, fins a les més jussanes encontrades de la comarca de Tortosa,
tocant al regne de València; de la conca
amorosa del Llobregat, pel Bergadà, fins a
les vores més quietes del Francolí, per la
Conca de Barbarà.
• Altrament a Tossa, amb la celebració de la
Diada de la Llengua Catalana; a Castelló
d'Empúries, amb ses magnes festes patriòti-

d'a^Oit
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ques, per la'reposició del digne Ajuntament i
de l'honorable batlle popular, senyor Bordas;
a tantes ciutats i viles de les terres altes de
Lleyda, amb diversa gama de tendències i d
caires polítics, ha estat abrandada la consciència.
* Per tota la terra del Priorat, la terra del vi
tan bo, que té un nom guanyat per tot aneu,
i que a pocs cedeix l'honor de la primacia,
per les terres del Priorat (i en altres comarques vinícoles) hi ha hagut grans manifestacions contra la desídia dels Governs centralistes en allò que es refereix a una de les
cabdals riqueses, com és el vi, a casa nostra;
i contra l'ús dels anomenats alcohols industrials, que tant de perjudici ocasiona a la vinicultoia. Especialment a Falset, l'acte tingué tota la ressonància digna de la pagesia.
• Finalment: dos benemèrits catalans se'n3
endugué la mort; l'un, lluny de la Pàtra, En
Cebrià de Montoliu, erudit escriptor i professor; l'altre, entre nosaltres, Pere Buxareu, el
periodista exemplar, el repòrter número u d-:
Catalunya. Dues pèrdues sentidissimes. D'elli.
en servarem perdurable recordança. A. C. S.
X'

m
A l'Inatllut d* Química Aplicada
VW UiVie Prfiident de la Mancomunllal, Sr. Puig i Cadalakh, acompanya! de I»autorltals locali 1 d e m t i co«currenls a Tacle. iaaugurant l'Eiposicló dels trehalls lealllzals pels alumnes de l'Escola de Directors d'Indústries Químiques durant el Curs 1922-23.
(Aof. Sagarro)
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laúlíima
p i n c e í a d a

d e l a r t i s t a q u e c o n c l u y e su o b r a d e
b e l l e z a , e s la c a p a fínisima d e P o l v o s
F l o r e s d e T a l a v e r a q u e se a p l i c a t o d a
s e n o r a , c u i d a d o s a d e la t e r s u r a y

s e d o s i d a d d e su cutis, a l t e r m i n a r su
tocado. L o s P o l v o s F l o r e s de T a l a v e r a lo p r e s e r v a n d e l a s i n c l e m e n d a s
atmosféricas.
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Dtmanl's arreu
Pabrlcanl:
|. Lúpcx LlaLdür
Claris, 102
BARCELONA

Rodríguez

i

F O R T O R
D E
L ' A L É
Ouarlm«nt [Jadlcal de l'OCENA
Dr. CUSI I VIDAL, de I hoipiral de la Sanla Creu.
Passeig de Gràcia. 83 pral.
de

Passeig de Gràcia, 62
BARCELONA

U n i ó .

Boqueria, 36 i 38

Barrère,

Pianos, Autopianos
i Rotlles

Joies VILANOVA

Ferrer

Caoüam
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IMPERMEABLES A N G L E S O S
Marca «El Gallo»
PAGAREU. SERlSA I VALLS
Balmes, IS. — Ullimes creacions

LÀMPARAS

P a r í s

per a la contenció i curació de les Hèrnies
Passeig de Gràcia. 30 (Sucursal
Parmàcla Dr. BARTOMEU. Plaça Universitat)

A V I L À

i

Companyia

Decoracions. — Armadures, estopa I guix

Passeig St. Joan, 73 — Tel. 306-S. P.
Joies a termini

^ n t a " ^ .

LA O C A S I Ó N
Tamaril. 156 (xamfrà Urgell). — Barcelona

Matrimonis

sense

fills

Consulta especial per a estudiar la Infecundltat de les
«enyores :

À.

A r a g ó , 277, principal,

V E C I A N A

ObjMta

fui. grati 1 tmi, •uturi

1 3

O L I V É
«r di liti, libu i Tolido

Fernando, 7 (davant Passatge Madoz)
A c a d è m i a

C O T S

Comerç, Idiomes, efc.

Archs, 10. — Telèfon 5041-A.
Cicles
A.

i d e m é s

5 A N R O M A

Mobles
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V E N L O ' HOLANDA

LEMIC, S. A . , Muntaner, I . - Barcelona

EDITORIAL
C A T A L A N A ,
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Impressions comercials I de
luxe : Llibres de totes menes
Especialitat en Ics edicions
catalanes : Edició de Revistes : Mostraris : Factures : T a lonaris : Cartes : Targes, etc
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Americans

per a despatx

Salmeron, 75

Impremta: Farlandina, nums. 7, 9 i H
Administració: Eacudellars, 10 II»
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C A R L E S TUTUSAUS
ÒPTIC - FABRICANT

B O Q U E R I A , 22 : R A U R I C H , 2 : B A R C E L O N A

ESPECIALITATS

Ulleres per a auto : Monturea Conxa : Monfures Galalithe : Moníures xapades
d'or de 18 kilats : Cristalls
tòrics : Cristalls Felegich
Binocles per a teatre i camp
Baròmetres : Termòmetres
Estoigs : Lupes : Cadenes
Graduació gratis de la vista
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a quolseviJla alçada 1 en el caudal que es desllgt, pol obtenir->e còmoda, (òcü
I econòmlcanienl. adop!anl una

B O M B A

B L O C H

Tols els Insial ladors 1 revenedors d'aparells ri*cIrlcs. maqulnArta, lampistes, eic. donen raó d'ella

J A U M E
C U I X A R T
CONSTRUCTOR
molesüQ, cmíía
c l p e l o ó acJJo y
m a i a l a r a i z •sin
irritar* el catis.
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y e n lodos los

-DarçdonQ
pertbmenns.

S^è remítc dacrtíamcnlc por correo
ccrtifícodo. anilapando V X P a
. en aelios c/c.

Olpòsiu en les principals poblacions d'Gspanya
Oíclnes a Barcelona:
S r a n v i a Saleiana.
:: 21, principal t

Direcció:
Soeunto. núm. 18 O
a Sadatona • ::

J.UriacbyC.3»
(FUNDADA CN 1838)

niCOLICOS
ni nÀUSE AS.ni IRRITACÉ
PURGAMDQSE COn LAS

SALESdeMDUIUdeARAGON
SE T O M A N DI
VASO DE A G U A
F r a s c o de 10 a
Cají.la I D E A L para

Drogas
Productes
químicos
Especifiais

S U E L T A S E N UN
TÍBIA E N A Y U N A S
12 p u r g a s
3
Ptas
I ó ? p u ' q a s 0.50,

Aguas
mineraícs
Perfumeria
Comestibles

BRUCH,

49

Ctnírc Cort»5 yD<puUctón)
Telcfonos 7 • S S P.
SECCION DE V E N T A AL DETALL

MIREN Q U E

HERMOSO!
Así se crian lot ninot qoe tomaalecbe condensada marea

/

PURGANTE COTIDIANO"
Las Unicas que purgan sin Cólicos I

LAXANTE5
PURGANTES
REFRESCAMTES \
Prrciodtl*r4jjde40Pildoras- 4 PeseMS
Farmàcia BOISSY, 2.P1aceVendónie. P*RIS

,1

l « nUMRAS JABONOSAS BOISSY son l « ú m c « \
que sc fmulsiooan en el inletfino purgando poco W
3 poco s-n cólicos. SrhtllM taHd*t Ut rttmirm
% .
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