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C R I S I S
UAN en ple Parlament segueix [a l'anunci d'una crisi l'escàndol
més gran que hagin pogut presenciar els actuals parlamentaris,
quan la gent de les tribunes els criden covards i desvergonyits
als ministres que fugen, quan dintre el mateix Congrés es donen
visques a la República, i els diputats s'increpen i enarboren els
bastods|amenaçants i pugen als escons i es trenquen els pupitres
i es ílensen les condemnacions i les anatemes més horribles contra un reglamentament parlamentari, en qualsevol nació del món, seguiria a n'aquest daltabaix una
prompte abdicació de reis, un enderrocament de dinastia o un enfonsament de règim.
Aqui, aquest primer episodi de revolució no significa altra cosa que una abdicació més de la nostra dignitat, que un enderrocament més de les nostres idees,
que un enfonsament més de la nació. L'enfonsament de la nació d'un país dormit,
decadent i degradat, que ni es dona compte de les seves desgràcies, ni de l'enviliment que representa el soportar davant del món, aquest mansoi servatge a un règim tan xorc i corromput,
L'actual moment polític, que no en va han fet ressaltar la majoria dels periòdics com a un dels més difícils perquè ha tingut que passar aquest règim des de la
Restauració, no podia ésser més propici i decissiu per la instauració d'una República;malgrat i ésser aixi. i mentre ha aparescut una solució continuativa de l'abans
crisi, res hem dit, ni res hem demostrat; hem restat apaticament frets, indiferents a tot, i ni tan sols hem sentit la més petita sensació desvetlladora.
Crisis!... Crisi política, crisi de règim, crisi d'homes, crisi d'ideals, crisi de valentia, crisi de moralitat, crisi inclús d'estima pròpia!
Heu's aqui Espanya!

Q

RENAIXEMENT

L'aventura del Marroc
Si l'actitut dels moros llevantiscos, obeeix,
com insistidament s'ha cregut afirmar, a una
pressió agena a ells i a Espanya, no es gens aventurat donar crèdit a certs rumors que han
circulat per les cancilleries europees referint-se
a cedir part de la zona del litoral africà a Bèlgica, com a compensació al auxili prestat per
aquesta nació en la gran guerra europea. Es
fonamenten aquets rumors en el viatge que en
aeroplà va fer el rei Albert farà un any, qui al
sortir de Fez, passejà per sobre tota la zona
francesa i espanyola, informant-se personalment de quant semblava interessar-li.
Bé està recordar que quan França intentà
apropiar-se de tot el Marroc, en els anys de 1901
a 1903, va trovar se amb l'enemiga de dugués
potencies que es consideraven perjudicades;
Alemanya perquè era mestresa de quasi tot el
subsòl tenia ja denunciades totes les conques
mineres i dominava completament la part comercial, i Anglaterra perquè endevinava una
fortalesa fronterera en l'Estret de Gibraltar que
en les mans seves es la clau del mediterrà.
La situació Anglesa era molt difícil i delicada perquè tenia que oposar-se als propòsits que
S'atribuien a França, pero aital oposició tenia
que portar-la a la fi, sens reByir amb ella, n i
apoiar a Alemanya, ja que alla^ ores, germinava
el virus de la titànica batalla que havia de
asombrar al mon uns anys després. Per a aconseguir el seu objectiu, sortint airosament del
moment difícil, la diplomàcia Anglesa provocà
là Conferencia d'Algeciras pasant per mig a
Espanya que al reclamar els seus drets sobre el
Marroc serví a la causa anglesa que va apresar
se a prestar-li tot apoi, defensant i obligant a
sortir tríomfanta la proposta 12, en la que es
conferia a Espanya i França, conjuntament, la
missió del protectorat sobre el Marroc en nom
i àmb el plaut de les principals nacions del mon.
Real i positivament, el dia de la proposta en
la Conferencia, els representants d'Espanya i
Alemanya senyors Duc d'Almodóvar i Radorritz
sosteniren una interessant conferencia de la que
encara es guarda alguns documents greu de absòluta imposició privada.
Després, Anglaterra, amb disgust observà
que* l'apatía espanyola eternitzava e! procediment de colonització—que era lo únic que havia promogut la Conferencia—i que es donava
mes importància a la missió guerrera i de conquesta.1
Per altra part França observà l'Administració dels (assumptes del Marróc afectes al projectat protectorat i preferia la conquesta de l ' A -

duana a la del llorer. Fou aleshores quan pro-

mogué la divisió del protectorat en dugués zones: una septentrional adjudicada a Espanya i
l'altre meridional cedida a Fransa. Va correspondrens una faixa, des de el riu Muluya, en
el Mediterrà, fins al riu Lucus, en el Atlàntic o
siga un veritable parapet entre el penyal de
Gibraltar i la zona francesa.
Ara les actuals relacions entre Anglaterra í
Fransa no guarden entre ells la vivíssima simpatia que va notar-se en algúrts moments de la
guerra. Sembla que Anglaterra sent vers Alemanya una inclinació de benavolensa a causa
del con venciment de no existir aquell perill seri
que invocà Lloyd George en ple parlament pocs
dies abans d'esclatar la guerra. Aquesta corrent
d'aproximació que bo ifvibrant molt frecatadament, ja ha sigut notada en les esferes diplomàtiques, és filla del desig d'Anglaterra de rodejar-se d'incondicionals solvents en previsió del
avenir.

*

Bèlgica es troba en situació precària i si Anglaterra concedeix execució de pago de indemnització a Alemanya, seria precís oferir una
compensació als belgues i aquesta podria molt
bé consistir en cedir-li un troç de la zona marroquí, amb lo que els anglesos lograrien sense
exposar res, mantindré als francesos allunyats
del estret, al mateix temps que agraits.
I Espanya .. Si al front de la política hispano marroquí s'hi aguéssín colocat homes polítics suficientment capacitats, potser s'hagués
pogut preveure amb temps o pogut evitar hàbilment la situació delicadissima en que ens
han colocat els nostres millors amics d'Europa,
peró tenim la fatalitat de guanyar gloriosoment
amb la nostra sang i el nostre heroisme lo que
tradicionalment s'en porten després els altres,
des de Flandes fins al Marroc.
La ' responsabilitat del desastre d'Annual
podrà correspondre al Exèrcit, i als Governs
que presidiren Allendesalazar i Maura, peró la
responsabilitat dels fets premonitors, correspon
per complert al Govern qu^ regia els destins d'
Espanya al iniciar-se la Conferència d'Algeciras
per haver-se prestat a ésser joguet de determinada nació.
Exigim responsabilitats, peró abandonem el
Marroc malgrat i els sacrificis que ens costa, &'
bans de que ens treguin, després de nous sacrificis í nous disgustos.
Res h i ha més artificiós que un tractat intef
nacional!
LLUÍS FIGUEROA MARIA
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Polítiques

ACLARACIO
De retorn de Madrid el dimars últim, per
afers profesionals estigué entre nosaltres el D i putat a Corts per aquest Districte En Lluis Figueroa qui expontaniament i al objecte de aclarir certes indicies publicades per un diari de
Barcelona i recollides en bona part per la premsa, ens explicà amb tots els detalls el breu incident surgit entre el Sr. Lerroux i éll, el dilluns
de la setmana passada.
Ans que tot tenim que afirmar, contra lo
que s'ha dit, que no es cert que el Sr. Figueroa
anés a despedir al Sr. Lerroux com a correliigíonari (ja que no hauria calgut anunciar-se com a
tal si aquest hagués sigut son Jefe) sinó que al
trovar-se en l'estació al empendre el viatge cap
a Madrid s'atançà a saludar-lo i que aquest l'abordà dient-li que s'havia assabentat de les seves manifestacions fetes a Tarragona i que el
considerava separatista, a lo qual contestà el se
nyor Figueroa: Foren netament nacionalistes.
I aixís acabà el diàlec, fent-nos ressaltar el
Sr. Figueroa que l'home es fill dels seus actes i
que per tant, continuant al mateix camí de
sempre es ractificava amb tot lo dit per ell en .
els mítings celebrats a Tarragona i Tortosa i
que ho confirmarà de nou en els que tenen que
celebrarse el dia 17 corrent a Valls i el dia 7 del
proper Gener a nostra vila.
Amb aquesta aclaració ens abstenim de fer
cap comentari, car nosaltres som també dels
que donant més apreci en als homes pels seus
actes, que per les seves paraules, amb els del
Sr. Figueroa ens h i sentim tan identificats que
cada dia ens sentim més orgullosos de veurens
representats per tan digne elegit nostre.
LES RESPONSABILITATS
Amb motiu del vot partícullar exposat al
Congrés pel Diputat socialista Sr. Prieto exigint
les responsabilitats militars i polítiques sobre el
desastre d'Anual extractem de «El Socialista»
que votaren en favor de la proposta exigint
aquestes responsabilitats, emitiren també el seu
sufragi cinc diputats republicans, entre els cuals
s'hi conta D. Lluis Figeroa Maria que s'aixecà
en plena Cambra dient que unia el seu vot àl
dels seus companys en favor de la mentada
proposta.
Resultant que aquesta fou votada pels Srs.
Besteiro, Prieto, Saborit, Nougés, Companys,
Tejero, Dario Pérez i Lluis Figueroa retirant-se
del Saló per a no votar els Srs. Lerroux, Emilià
Iglesias, Guerra del Rio, Francesc Macià etz...
Comentaris? Cap. Amb lo transcrit, i amb
les paraules dites pel Sr. Figueroa alemetre el
seu vot i anotant quins no votaren Ja està dit
tot.

De rAjuhtàménl
SESSIÓ DEL 5 DE DESEMBRE
Presidint el Sr- En Josep Grau i amb l'assistencie dels regidors Srs. Guivernau, Ivern, Sanabra, Company, Sacias, Pagès, Esvertit i Feret, es dona comensament a la sessió llegint-se
l'acta de l'anterior que es aprovada.
Es dona compte d'una R, O. del ministeri
de Gràcia 1 Justícia publicada en el Bulletí oficial de la provincià, disposant una liquidació
amb els Ajuntaments de cap de partit, amb
motiu del traspaç al Estat de les atencions del
pressupost carcelari.
L'Ajuntament acordà manifestar el seu reconeixement al Sr. Ingenier de la C.a de ferro-carrils de M . Z. A, per l'atenció amb que l'ha distingit remitint la còpia dels plànolsdel pas subterrani de la via del ferro carril en projecte.
El Sr. Givernau expressa la necessitat d'arrancar l'arbre que es troba enclavat al lloc nomenat les quatre fonts, ja que amb el seu
desenrotllo perjudica i esbotza sovint la canyaria d'aquella font. L'Ajuntament fent-se ressò
d'aquesta necessitat acorda que s'arrenqui l'arbre de referència deixant els tràmits a fer encarregats a la Comissió de Foment.
Explica també que trobant-se la casa que
habita en Pau Nin en la Plaça de Pi i Margall
greument perjudicada per l'infiltració continua
que se sospita prevé de la cloaca, s'hauria de
procurar sa prompte reparació i aixis s'acorda.
El mateix Sr. Guivernau crida l'atenció del
Consistori respecte a que 'es demanen alguns
permisos per obres quan aquestes es troben
moltes voltes ja ben avensades, per lo qual el
Sr. Alcalde expressa que sí oportunament se l i
dona compte d'abusos d'aquesta naturalesa que
ell els aplicaria la sanció corresponent.
El Sr. Grau diu que havent-se entrevistat
amb el president del Sindicat Agrícola de la vila per a exposar-íí l'acord pres en la sessió última referent al assumpte de la campanya per implantació del «Crèdit Agrícola», aquesta entitat
ha manifestat la decissió de no designar delegat;
per quin motiu l'Ajuntament acorda inhibir-se
d'aquest assumpte.
El Sr, Socias Sanabre i Ferret exposem a la
consideració del Consistori certs petits defectes
d'ordre públic que l'Alcaldia promet emmenar
fent que s'extremi la vigilància municipal, proposant els Senyors Ferret i Ivern a conseqüència d'aquestes petites defeccions, í aprofitant
venir al cas, la confecció d'un Reglament que
consignant tots els càrrecs dels empleats del
municipi, i obligacions particulars de cada hú,
permeti que cada empleat sàpiga a qui atendres
respecte als deures que l i pertoquen.
Y no habent-hi res mes a tractar es dona
per terminada la sessió.
ZADIG
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Esportives
S. C. S, RAMON - VILAFRANCA (INFASTIL), 1
JUVENTUS - VENDRELL (INFANTIL), 3
El partit celebrat el passat diumenge entre
els dos equips ciíats era esperat amb verdader
interès dins l'aficio vendrellenca malgrat que
els contendents eren infantils.
Les darreres victòries obtingudes pels equi'
piers que integren l'equip «Juventus» enfront de
diferents equips de sa categoria, novament
volgueren lluitar contra l'equip St. Ramon qui
en altra ocasió triomfà sobre els locals amb el
resultat de 8 a 0 goals malgrat jogar en camp
foraster.
Amb les presents circunstancies els nostres
anaren a la lluita amb la fermesa de colocarse,
amb un lloc digne'ells, i obtenir un resultat
magnífic en fron d'un enemic, cregut superior
a ell.
A les ordres de Bonsoms, donà comens a 1'
encontre en la que anotem segidament una
forta embrenzida de la devantera del Juventus
que no pot deturar la defensa visitem la que
aprofita Serra molt oprtó per lograr el primer
gola. Aquest tanto encoratja els nostres que
jugen a la perfecció, no per a iaxó es desanimen
els visitants la que aprofitan tota ocasió per
sentar goal sens resultat. Esteva que trevallà
per tots els seus companys logrà l'empat d'un
magnífic directe que Rossell no intentà parar
per estar distret, fineix al poc temps la primera
part. La segona fou fatal pels visitants quins
equipíer a mida que avenzava l'encontre anaven desmoralit-zanse fent canvis entre ells no
logran entendres del que aprofitaren els juventuts per logrà Vilanova dos magnífics tantos
que'ls proporcionà la victòria acabat-se l'encontre amb el resultat de tres a un.
Seguidament foren repartides les medalles a
vensuts í vencedors.
Abans de comensar l'encontre els dos capitans es feren ofrena de dues magnífiques toies.
Els equips s'alinearen de la següent forma!
«St. Ramon» : Ferret, fPascual, Cucurella,
Trius, Suno!, Blanc, Solé, Síbill, Esteva, Fàbregas, Codony.
«Juventus» : Rosell, Fontana, Argilaga, Escofet. N i n F., Solé, N i n J., Urgell. Serra, Vilan@va, Miralles.
Un nom triomf pel «Juventus» als molts ja
obtinguts (en sa carrera futbolística,
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CLUB GIMNÀSTIC (reserva) de Tarragona 1.

F. C. VENDRELL 1
Aprofitant la celebració del partit infantil en
el camp local, el primer equip vendreilenc va
traslladar-se el passat diumenge a Tarragona
jugant en aquella ciutat contra el reserva del
Gimnàstic reforsat amb l'equipier Givert del
primer equip.
El Vendrell va alinear-se sens Baldris,
L'encontre fou molt disputat en la que nostres equipiers oposaren als tarrggonins tota la
seva pericia futbolista que poseeixen ja que totes
les circunstancies eren contraries.
El primer tanto fou lograt per Gibert d'un
barullo en sa primera part i el del Vendrell de
penalty per Marqués. Es tiraren dos penaltys
contra el Vendrell que parà estupendament Altés. Els equipiers es presentaren en la següent
forma; Gimnàstic—Recasens I , Llorens, Costabella, Recasens I I , Mensa, Monteverde, Cardona, Givert, Vall, Marrasé, C a b r é - F . C. Vendrell: Altés, Nin, Colet, Barnadas, Marqués,
Martin, Lleó, Mascaró, Ivern, Aloy, Cubota.
§
Ahir tingué lloc un encontre entre els Tommys dels Barcelona i nostre primer equip, del
qual en el proper nombre en donarem els detalls corresponents.
B.
§

Arbós

La Agrupació Deportiva ha organitza! pel dia
13 de Desembre, fira dc Santa Llúcia, un interessant programa d'esdeveniments esportius que's
desenírollaràn en la forma següent:
A dos quarts d'onze del matí, en l'cspaios
Velòdrom que poseeix l'Agrupació, es donarà
començ a una emocionant carrera de dues hores,
a la americana, que integrardn vuit equips. Son
els inscrits d'un alt valor esportiu, figurant entre
ells els nostres millors ciclistes com son: Regnier, famós corredor francès, Tresserres, campió de Catalunya de velocitat, Alegre, campió de
mitx fons, Hewitson, Llopis, Armengol, Molla,
Solanas, Martínez, Marrugat, Domènech, Espanol, Cabrera, Noguera i Carpi.
*
A la tarda a dos quarts de tres es jogard una
formosa Copa donatin de varis socis de la
Agrupació, entre els equips Argos F. C. dc Barcelona i el nostre primer equip degudament reforçat.
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fïowe I comentaris
En l'Esglesia de nostra Dona de la Concepció de Barcelona el dia 2 d'aquest mes, tingueren
lloc les noces de la simpàtica Srta. Genoveva
Figuerola amb el nostra distingit amic i excellent director-mestre del Col-legi de Catalunya
N'Amadeu Martorell,
Foren designats padrins per part de la núvia
i del nuvi els Srs. Miquel Mafiosa i Josep Capdevila respectivament, celebrant-se la boda dintre la mes Joiosa i agradable jintimitat,
Àposentats avui ja en nostra vila, els desitem que aquesta els siga propiacia a tota mena
de felicitats.

•
El diumenge últim a la nit tingué lloc en el local del Centre Industrial, l'anunciat miting sindicalista en cl que hi parlaren amb la mes valenta
coratgia diferents clements sindicalistes per exposar l'actitut a seguir sobre la qüestió propresos, vegent-se extraordinàriament concorregut i essent ben acullides totes les manifestacions dels oradors, amb diterentes mostres
d'aorobació.

•
Ha visitat la nostra Redacció «EI Insurgente»
de Vilafranca del Penadés, amb el qual dtfaMtn
«stablert el cambi.

•
Durant la matinada del dimarts passat va morir a nostra vila Bn Josep Escudé (aj Titeti persona conegudíssima i molt apreciada en les seves
amistats.
Per tant malhaurada pèrdua rebi la seva desconsolada familia la sincera expressió dc nostre
mes pregon sentiment.

•
EI diious d'aquesta setmana contragué matrimonial enllaç en la nostra parroquial església la
gentil Srta. Antònia Montserrat, filla dc nostre
benvolgut amic ^En Frederic Moutserrat, amb el
distingil íjove En Ferréa Figuerola, cnsenf padrins per part dc la núvia els Srs. Ramon Montserrat i Silvestre Morros i per par! del nuvi els
Srs. Antoni Fius i Vicens Bell.
L-aete resnlta animadfssim i verament concorregut per nombroses amistats de les fatnilies,
les quaís un cop finit l'acte, foren obsequiades
amb un espléndit banquet.

Que tant faust aconteixetnent sigui pels venturosos nuvis preludi de la mes complerta feB-

cüat.

•
Amb el fl elevadissim d'encaminar i'ensenyonça seguint el méto l " d ' ensenyança moderna
nordamericana, per coflsiderar aquesta molt més
fàcil i aplicable als nens que sortint dels braços
de la mare ifigressen a l'escola, ha pres possessió de mestressa auxiliar del «Col·legi de Catalunya» que dirigeix nostre particular amic N'Amadeu Martorell, la geniii Sria. Àngela Mafiosa,
qui s'encarrega de l'ensenyament dels pàrvuls.
Al adressar-li la nostra benvinguda, li deskjem una llarga i feliç: estada en nostra vila.
, En els Jocs Florals de la nostra veina població ha resultat premiat amb la seva poesia <D«1
meu cofret». Lema : «Lligament de puntes riques»
el nostre bon amic i constant col·laborador Bis
Artur J. Palau Ximenes.
Una vegada més ens plau adressar- li la nostra enhorabona.

•
La casa «Automóvil Salón» de Barcelona, representant en Espanya dels acreditats Tractor»
agrícoles CLETRAC tipus fank, desitjant donar
a conèixer pràcticament tan importantissima marca en algunes comarques que la desconeixen encara, ha organitzat una excursió la Tarragona,
Reus, Amposta i demés poblacions d'entremig
per a demostrar les ventatges que ofereix dita
marca per damunt de quaisevulga altra de les conegudes, per quina finalitat el dia 15 del actual es
faran demostracions dc tota classe de cultius amb
diferents aparells, en la finca «Mas Baixeras»,
fterme de Sant Vicents dc Calders^ a les que es
convida a tots els propietaris i masovers de la
comarca als quals puguin interessar ics referidea
demostracions.
Per informes dirigir-se al Sr. Antoni Montserrat, fill, Dr. Robert. 51.
9
REGISTRE CIVIL
Del dia 30 de Novembre al 7 de Desembre
NAIXEMENTS : Cap,
DEFUNCIONS : Pau Català Palau, de 81 anys,
mas Lleó; Josep Escudé Miilastre, de 62 anys;
Mar 9.
MATRIMONIS
Ferran Figuerola Padró anU»
Antònia Monserrat Morros.
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JOCS F L O R A L S DE L'ARBOS
Ahir se celebraren en el Teatre Arbosense d'aquesta catalana vila els Jocs Florals, que per
la seva faisó escaíenta han constituït la més hermosa manifestació literària, tota joia i poesia.
El teatre esplèndidament adornat es vejé concorregudissim per una distingida concurrència,
©aabellida i animada per formosíssimes damisel·les.
En ell h i feren acte de presencia a més del Jurat qualificador i la Comissió organitzadora, 1'
alcalde de la vila Esteva Cruanes. el senyor Rector Mossèn Caietà Vilaplana el diputat provincial
JA Palau i Rabassó mossèn Elies Elies de Vendrell els Srs. Gabriel Vidal, Andreu Abelino i quassí
totes les personalitats mes prestigioses de la població.
Llegeix el seu discurs presidencial Na Carme Karr, qui amb dicció clara i mesurada ens deixa fruir un beliíssim, patriòtic i sentit discurs que es devotament escoltat, i aplaudit xardorosament.
Després de la memòria del Secretari, es procedeix al repartiment de premis r esultant ésser el
guanyador de la Flor Natural el conegut poeta Joan Antonio Guardias amb la seva inspirada poesia
«Poemes imfims» el qual en feu ofrena a la gentilíssima Na Eulàlia Romagosa de Ripoll que puja al
tron als sons de la marxa del Taunhaüser.
Per no haberse presentat cap composició mereixedora de l'Englantina aquesta es concedeix
a la poesia «Ofrenes» d'En Narcis Jofre Costa.
La Viola correspon a «L'ermita vella» que es d'En Joaquim Ayné Rabell.
Els premis extraordinaris son guanyats pel Srs. En Pere Salom Morera,* Melcior Font, Anton Busquets, Jaume Rosquelles, Antoni Ollé, Joan Arús, Felip Greuges, J. M.a Rovira TorrebadeHa, Pere Verdaguer Pbre. Angelina Andreu López, Ramon Salas Olivella, Josep Cardona Pbre. Lluis
Bertràn í Pijoan, Lluis Plà Pbre. Artur Palau Xímenes i Joan Vidiella Bonet.
El membre del Jurat Sr. Surinyac Senties llegeix el discurs de gràcies donant-se per íinat 1'
acte acompanyant a la Regiria de ia Festa a l'Esglesia Parroquial on amb tota solemnitat, feu ofrena
a Nostra Dona de la magnífica toia amb la que fou pujada al tron.
Acabada aquesta ceremonia el Sr. Esteve Cruanes en la Sala de sessions de l'Ajuntament
amb breus i justes paraules remercià a les autoritats i poetes la seva asistencia a la festa i d'allí gaia^men invitats passaren aquets a casa la Regina de la Festa on foren obsequiats amb un espléndí
íunch.
FLOR NATURAL

Poemes ínfims
Lema: I I I
E L O G I D ' U N MATI DE DIUMENGE
0 la claror fina i discreta
d'aquest matí dominical,
net com un cor d'anacoreta,
dolç com un càntic monacal.
Va ser Jesús qui passà un dia
en aquesta hora pels camins
1 va escampar-los d'alegria
i va sembrà'ls de fervorins.
Matí polit: ets una toia
feta de brins de seda i or.
Matí galant: tens una joia
que m'eixamora el pit i el cor.
J

Me'n vaig pels camps mig solitari
gustant l'aroma del quintà,
cenyiits el cíngol i el rosari
mate;ix que un frare cartoixà.

Veig un ocell que em parloteja
del divinalgoig que l i infons;
segueix un rec que barboteja
content del cel que duu al fons.
I trobo un home amb sa companya:
^•Que Déu us faci el viure clar! —
Me'n pujo a dalt de la muntanya
i em pren la joia de cantar.
Que tú, gentil matí de festa
que tens el pler d'un sol lluent,
m'has tornat l'anima xalesta
i has fet vibrar mon pensament.
CÀNTIC HUMIL
La meva casa heu beneït,
oh Déu Senyor de tota cosa,
i l'alegria hi ha florit
com al verger floreix la rosa.
Tinc una esposa provident
—coixinet tou de fresca molça—
que em fa translúcid el moment
i un ruixim d'or als ulls m'espolsa.
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ENGLANTINA

I aquesta filla que m'heu dat
petita i dolça i beneïda,
«s una fina claredat
amb que iriseu la meva vida.
Senyor del dia i de la nit,
del mar, del cuc i de la serra:
feu que titil·li sens neguit
mon flam tot-temps damunt la terra.
I quan advingui Dona Mort
amb aquell rostre que exaspera,
trobi'm, Senyor, amb el conhort
d'heure en el llavi una preguera,
i jo me'n vagi al seu darrera
sense la mécula d'un tort,
BLMENORET
Germanet meu, no us coneixia
i ja em teniu enamorat:
fem-nos l'abraç de companyia,
ens partirem l'aigua i el blat.

Ofrenes
(FRAGMENT)

Lema: V*
ÈL RAÏM
Si la vida, tan clara que gaudim,
fos ungida d'enyor i melangia
jo diria : qui sab si algun raïmj
amb son gust exquisit l'aclariria?
Raïm de rica'forma de penjoll,
de rostre somrosat i fi pellatge...
Raïm com el moscat i ' l picapoll
que's tan dolç i encomana tan coratge.
Jo bé sé que Setembre, per l'agraví
d'obrir-nos la portella de tardò,
ens ofrena i ens posa, a frec de llavi,
un gotim d'eixa fruita tot dolçó.
Per ço jo dic : qui sab la melangia,
si amb un penjoll ben ros fambé's fondría?
LA TARONJA

Que si veniu d'un llarg viatge
amb el fadic rendint el cos,
el gai recer del meu paratge
us pot donà el millor repòs.

O, la fruita seguici del raim
que Uansa gust de mel i tardania!
0 la fruita que llum en el seu cim
una ambosta de sol en darreria!'

Germanet meu, aquesta barba
us posa un aire de bondat;
teniu la cara groga i parva
de tants cilicis que heu portat.

Esll'ofrena mes rica qu'he copçat
ara que l'horta resta en pal'lidesa;
el seu rostre madur és totjdaurat;
el seu cor una font d'exquisidesa...

I us marca el front una llum clara
que em cega els ulls. Germanet meu,
poc ja us conces per vostra cara,
més fulgurant que un raig de neu.
De quin tocom d'encís veniu
tan gloriós i aureolat?
Un pratriarca acàs seríeu
o algún profeta iluminat.
O un pelegrí ple de misteri
que dintre l'ull del temps es fon.
Potser Jesús que sots temperí
torna a passar descalç pel món.
JOAN A N T O N I O GUARDIA3

Per ço avui, que la vida és grisa i flonja
1 triomfa el galant dels temps darrers,
Déu em dongui l'ofrena d'una taronja
qu'en la boca ben lenta se fongué
Una taronja que siga dolça i fina
i que tinga la gràcia de joguina.

OLOSA DEL MEU AMOR
Ara si que'l meu cor gosa
sens enyor i sens enuig.
Ara si qu'en tota cosa
sento el viure del sopluíg.
A la ma tinc una rosa
i en e í ílàví uh cant que fuig.
L'amor meu ha fet creixença,
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com un riure en floració,

Es l'arquímesa d'un passat

l'amor meu avui se agença
i's trasmuda en gerda £15;
vetací l'alta naixença
de la rosa i la cançó.

de nostra Historia gloriosa.
Te la preuada megestat
de l'alta Fè, que^als cors s'ha fosa,.<
§
En la severa mitja llum
de la menuda ermita vella,
jo m'hi extasio amb el perfum
de l'art antic, que'm meravella.
Alço l'esguard i miro el Crist
que correspon a ma miraca...
Apar que'm digui que ja ha vist
l'ànima mia llatzerada!...
I m'aconhorta aquell mirar
tot pietós i tot dolçura
que te la força de clavar
en els meus ulls sa gr^n Figura!

La cançó és l'alegrança
de la rosa qu'ha esclatat,
i la rosa l'esperança
de l'amor tot just copsat,
la cançó igual qu'en la dansa
a la rosa a ben besat
i pel rostre s'endevina
qu'el meu cor l i pau, li plau;
que l'amor no es cap joguina,
sino un gust qu'em fa sé esclau...
que l'amor és la Regina
del .somriure i mantell blau.
Som al Maig; la flor s'esberla
i tinc frisança d'ofrenà j
l'altar lluí com una perla
perquè el viure sigui clà
Som al Maig i per haver-la
la Regina estén la m à .
Ja desfaix la lletania
i la rosa en vol Ueugé,
veig que fuig de la ma mia
per posar-se en un pitxé,
i ara fa companyonia
a les altres del vergé.
i jo dic : el meu cor gosa
sens enyor i sens enuig;
ara si que'n tota cosa
sento el viure del sopluig;
A la ma no hi tinc la rosa
pró del llavi el cant em fuig,
NARCÍS JOFRE COSTA

.

.

^
VIOLA

Léermita vella
Un altaret amb un Sant Crist,
un vell retaule, i flors, i ciris,,.
Joiell mes pulcre enlloc l'he vist,
n i enlloc mes flaire han fet els lliris.
Menuda tanca d'un tresor
que: m'ha dut aire de vellúries,
i te per m i la gran valor
d'uma riquesa dc ^aitúries,,.

s
Sovint hi pujo, per fruir
l'ubriagadora olor dels lliris,
i en el retaule h i veig lluir
belles visions al clar dels ciris...
Belles visions que pel meu cor
son goridores esperances,
que de mi allunyen la dolor
i apropen mes les delectances...
Visions que les al cor duc
atravessats, al punt es fonen.
Si perdonar-los jo no puc,
llavis divins l'ordre me'n donen.
Es el conhort que trobo allí
en la menuda ermita vella
quan el crepuscle vespertí
amb el seu bés la Fè hi segella.
Apar un rusc tot retallat
en la vessant de la muntanya.
Pel sol ponent s'ha rossolat
i el clar de lluna ara la banya...
I en el silenci noturnal
m'encanta mes, i em meravella,
í em sembla veure fins mes alt
el cloqueret qui te una esquella...
Tot es menut com no s'ha vist.,.
Només es gran, en mitg dels lliris,
la bells Imatge del Sant Crist
il·luminat per quatre ciris!,.,
JOAQUIM AYNE RABELL
IMPREMTA CLARET, - GUIMEHA, 18, - VILAFRANCA
TELÈFON 1073

