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ríode solen causarnos indignació; segueixen
després per produhirnos fàstich, y acaben
per inspirarnos llàstima.
Referintnos al cas particulardel «Cisneros»
llàstima y no més que llàstima es lo que'ns
ha fet sentir el senyor Concas, al contestar
ab quatre generalitats vulgars als càrrechs
concrets que foren dirigits al Cos a que pertany pel diputat Romeo, y més si's té cn
compte la ventatja per part del ministre d'ésser un tècnich, y l'acusador un profà en la
materia objecte de deliberació.
Aném a veure'l valor que podém donar a
l'actitut del senyor director de L a Correspondencia de España.

MISÈRIES
La inverpelació explanada en el Congrés
espanyol pel senyor Romeo, ab motiu de la
pèrdua del «Cardenal Cisneros», ens dóna
lloch pera una bona serie de consideracions,
sense tenir necessitat, per aixó, de penetrar
en la part tècnica de la qüestió, per ésser cosa
més propria d'una revista professional que
de les planes de JOVENTUT, y també perquè
l'emetre certs conceptes resultants de l'anàlisis del fet, podria presuposar en algú intenció per part nostra d'aludir a determinats
organismes que apuntalen l'Estat espanyol.
En general, les defenses de les causes
irremisiblement perdudes en son primer pe-

Molt noble y simpàtica haurà semblat a
molts la valentia del senyor Romeo al posai;.
ab crudeltat la llaga ai descobert, y efectivament aixi seria si dit senyor ho hagués fet
ab el fi patriótich de facilitar l'aplicació del
remey, però, per desgracia, no es aixi, com
no podrà menys de compendre qualsevol que
de la qüestió marítima d'Espanya estiga al
corrent.
Dues són les entitats que's disputen la
hegemonia de la marina espanyola: la «Liga
Marítima» y el «Fomento Naval», predominant en la primera l'element civil (varis exministres, alguns aristòcrates y quasi tots els
naviers), y en la segona l'element militar.
La major part dels ministres de marina,
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especialment els civils que han sigui durant
aquests últims anys, pertanyen a la «Liga»;
ab la pujada del senyor Concas al ministeri
de Marina comença una nova era de preponderancia a favor del «Fomento Naval», anantsen per terra alguns projectes patrocinats per
la «Liga Marítima» y que afavorien en gran
manera'ls interessos dels naviera de Bilbao;
y aqui tenen a n aquests desfentse en imprecacions contra la marina de guerra per boca
del senyor Romeo, no per cap finalitat patriòtica y lloable, sinó per sentirse ferits en
lo mós fondo de... llurs caixes de caudals.
Dihém sense cap temor d'equivocarnos
que són els armadors de Bilbao'ls qui han
parlat per boca del senyor Romeo, perquè,
seguint la peroració de dit senyor en el Congrés, no deixa de veures que ab ells està
completament identificat, y quasi ens atrèvinem a dir que d'ells y de ningú mós proce
deix molta de la informació tècnica que ha
tingut de menester.
En casos semblants al del acoraçat «Cisne
ros» se trobarien sovint els barcos mercants,
si arrihós a ésser un fet lo que ab tant d'empenyo venen perseguint els naviers de Bilbao
(y que'l senyor Romeo també ha defensat), o
sia declarar lliurc'l practicatge, si bé es veritat qu'en aquest cas veurien compensada la
pena d'ésser els causants d'unes quantes víctimes, ab la opulencia de les companyies de
segurs al pagar com a cascos bons, tantes
caixes de mort qu'en forma de barco naveguen per aqueixos mars de Deu.
Després de tot lo anterior no's trobi estrany que, al seguir el procés .de qualsevol
assumplo politich, no hi sapiguém veure en
el fons més que misèries, misèries y misèries.
JUST MARLÉS

EL CAMÍ R A L
. . e (S«n Francesco) disse cosí: O frate Masseo, noi
non siamo degni di cosí grande (etoro; e ripelendo
queste parole p i i vohe, rispuose frate Maaseo- Padre,
come si può chiamare tesoro dov'è tanta povertade e
mancamentu di quellc cose che bisognanoí... Disse San
Francesco: E questo è quello ch'io reputo grande tesoro, ove non è cosa venina apparecchiata per industria
umana; ma ció che ci è, s> è apparecchiato dalla providenza divina.—//¡ortlli M San Francesco. Capitul X I I I .

LA T R E N Y I N A
Fem via desd'avans de l'auba y aném,
xops de rosada, per una carretera de molt
poch trànsit. Cada pél de la roba aguanta
una goteta esferoidal. La ubaga (¡a fa temps
que dura) ens té mitj glaçats. A una vintena
de canes sola nostre circula per l'ample Hit
del riu un filet d'aygua que s'esplaya fent
incontables esses, reposant quiet y pla en un
ions o cantant en els ràpits, tot gastant ab
ses llepades les -blanques pedres arrodonides.
Per f i , de l'altra banda del r i u , bada una
vall, y ens arriba'l sol de'ple a ple, baix encara, fent evaporar en un fum lleu la rosada
que portém.
A devant meteix nostre, entre dues mates, una aranya ha estés la seva xarxa, però no
poligonal com les altres vulgars y casolanes,
sinó cnrotllada circularment en espiral exactissima y compacta. F.ls sabis ja deuen tenirlo apuntat en alguna summa, aquest detall,
però, per ésser la primera y única vegada que'l
veyém, ens sorprengué d admiració la tela,
un moment abandonada per l'exquisit g e ò meire, y, contemplant el sol a través dels filets transparents, irisats, férem oració bella
estona.
ELS HOMICIDES
L'hora de despedirnos per'anar a sopar
ens tocà prop d'un fanal, en la carretera que
atravessa la vila de part a part com un carrer
qualsevol.
Un carro silenciós s'aturà allà prop, y de
derrera'n sortiren dos homes, de tal aspecte,
que involuntàriament férem un pas enrera.
L'un duya bigotet y 1" altre barba grisa;
els recordo com si els vegés, encara qu'ells
procuraven guardarse de la llum del fanal.
Tenien la cara rogenca a força d'ésser torra-
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da, les faccions anguloses, els ulls enfonsats
y lluhents, no duyen camisa y de lot ells se'n
venia cap a nosaltres un tuf tan fort de miseria, de gana, que no sabiem si ens demanarien caritat o diners o la vida,
—La carretera de Tarragona... ¿volen fer
el favor?...
—Prou, es aquesta—y els signarem les foscors que tenien devant d'ells.
—Gràcies.—Y ab una gran indecisió, com
si els quedessin coses al pap pera dirnos y no
gosessin, feren arrencar al cavallet hétich y el
vehicul trontollant s'endinsà altre cop en la
fosca, empaytant llunyanes penalitats pera
fugir de les penalitats properes.
Ens quedarem lots tristos.
Tres dies després, els masovers de cà'l Cego trobaven dins d'una coveta natural, engrandida treyent terra d'escudelles, un home
mort de temps, tot nu y milj socarrat, sobre
tot del cap.
Fetes averiguacions, resultava, segons ens
digué'l nostre mitger, que l'hereu de cà'l Cego, de qui eren vehins, tot cavant en un
camp havia vist uns, que semblaven gilanos,
moventse prop de la cova aquella en que tenien el jooch ficat; poch després, veyent fum
y tement que'ls hi cremessin tota la cullita,
els renyà amenaçantlos ab l'aixada, y, com
que no va sentir més fonor de socarrim, ni
tan sols hi tornà a pensar més.
Al trobar les despulles s'explicà'l fet, y les
indicacions que donaren ens permeteren relacionarlo ab la pregunta dels vianants misteriosos.
Qui sab quànts dies seguits devien dur
dins del carro aquell mort; obligats a taparlo
contínuament per que'ls sotrachs no'l descobrissin; fent comedies esporuguides en les
linies fiscals pera evitar la trapacería oficiosa dels burots; obligats pel fret a passar les
nits eh esgarrifoses promiscuïtats; cercant per
tot arreu un indret prou segur pera sabolirlo
y amagar un rastre que ningú pensava en
cercar.
Per uns quants dies, quina obsessió d'espant, quina creu més penosa, afegida a la
acostumada miseria y a l'automatisme ambulatori que'ls empeny! Per això, quan varen
parlar de denunciar la troballa, d'indicar el
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carret del anònims malfactors, vàrem oposàrnoshi:
—Si han pecat, si han occit, els pobres,
prou càstich els caygué... que facin via. —
MICROCOSMOS
Per les vores de les carreteres montanyenques, se troben, a distancies desiguals,
unes sitges curulles d'aygua. qu'hi deixen
les corrents pluvials al circular per les cunetes.
De dia, les sitges són plenes de moviment
y vida, tenen les parets folrades d'herbey
estrany, amfibi, y són solcades de cuchs rogenchs; per la superficie hi neden els insectes remadors, posats pera que no quedi solució de continuitat entre'ls que volen y els que
viuen dins de l'aygua. Al fons s'hi veuen uns
escarabats grossos, negrenchs, que semblen
sense potes, y quan vos hi acostéu, les granotes remouen l'aygua al lirarshi esporuguides y, en sent baix, al amagarse sota l'herbey,
aixequen un nuvolet de llot que tot seguit
torna a posarse.
Ab el temps, si hi ha seca y l'aygua no's
renova, se va tornant verdosa, opalina, més
rica en el misteri d'aquelles minúscules existències inquietants.
De nit, tot això no's veu, la sitja emmiralla la estelada fins als limits més llunyans. Si
un s'hi aboca, quant més s'apropa a l'aygua,
més troç veu d'aquell cel invertit, y, ajudant
la severa quietut, el misteri de les veus del
silenci y la vaga basarda de la terra en perpetua gestació, sembla que, a través de la
bola del món, per un forat que la travessi
diametralment , contemplém el firmament
qu'en l'altre hemisferi es presidit per la creu
del Sur.
A tota hora les sitges tranquiles recorden
al vianant que les coses més petites poden
contenir l'infinit.
ELS GATS
Talment ics cases de pagès se'n preocupen ben poch de que passi un gran camí per
prop d'elles. Unes s'hi posen de costal, altres de gayrell, altres s'hi giren d'esquena.
Prou ho sabém, els que aném pel cami, que
quan la carretera s'obri ja feya anys que
les cases eren aixecades y que la terra's con-
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reuava; però sempre'ns sembla que'ns fan
SEMAXI1
poca reverencia no presenianl la faixada emUna mena de cortina de contorns borrosos,
blanquinada y somnolent a causa dels finesgrisa, unida, alta fins a les'estrelles, tanca
trals, sempre cluchs y tranquils.
l'horitzó a ponent, deixant tan sols, prop de
Un dia, empipat perquè un casinyó de
la terra, dos dits de claricia pera que passi
teulada molt plana'm donava la esquena,brula claror rohenta del sol que sembla ocupar,
ta y trenyinosa, vaig volerli veure la cara en aquella hora, prop d'un quadrant de la
suposanila pintoresca, y, prenent per un gran circumferència.
cami lateral, no vaig parar fins trobar un
La carretera, recta, ressaltant ab sa blanmarge baix que'm deixis satisfer la curiocor entre'ls camps, poi ta directament al sol
sitat.
, que la illumina tota.
La entrada, que'l portal descobria, estava
Per les cunetes, al peu de les vinyes que
sens enrajolar , émmoblada ab dues cadili fan costat, entorn de les soques dels arres vellissimes. En els banchs d'obra que
bres, cobertes de la estranya pegadella de
ratllaven per baix la fatxada hi havia coves
la escorça morta que's va desenganxant, en
de portar la verdura al mercat, y entre'ls coves
les roderes meleix, el vent ha anat aplegant
cinch gats que feyen fredat de veure. Un de el fullàm caygut dels ceps, d'un vermell caclapat tenia, enlloch de l'ull dret, un bony
lent, metàlich, y el dels plàtans, terrós com
vidriós, descolorit y fixo; l'altre era manco
aygua de torrent.
d'una pota del devant; s'hi ajuntà, caminant
Les fulles fan una mena de march, una
ab gran pena perquè tenia desconjuntades guarnició de puntes finetes y recaragolades, a
les dues potes del derrera , un de negre, l'alfombra de póls de la carretera.
més ben dit, que ho havia sigut, però qual
Allà baix, al peu de la pujada, que ab
pòl, en els indrets qu'encara cobria'l cuyprou feynes se distingeix per mor del sol
ro brut, era d'un roig de sotana vella, el preque fa veure pampallugues, un tranquil ha
sident de tota aquella tayfa, segurament
calat foch als pàmpols y a l'herba seca de
l'estimat de la mestressa, que s'estava asse- totes dues bandes. Lentament, les inquiegut ab posat orgullós al peu de la porta; es- tes llengües de flama van corrent, ajudades
tava gras y Uuhent, però no tenia ni orelles
pel suau oreig; s'apoderen d'un munt derrera
ni cua; l'ultim, esquelètich, allunyat de lots
l'alire pera ferio cendra , pugen y baixen,
al cap del banch, tenia encara senyals sagavencen més d'un costat que de l'altre, y
noses a l'esquena y deixava penjar, deslloridesprés se deixen passar, com s'i juguessin,
gada.la cúa, qu'estava mancada de pòl en més
paren un moment com volent pendre halé,
dels dos terços.
o, havent acabat la tasca, aqui s'amaguen,
De dintre'n va sortir una velleta reconco- alli llencen espurnes y després continuen,
pera veure si poden ajuntar llur diminut inlida que's va asseure al sol, contemplant ab
cendi ab l'incendi etern que allà a l'horitzó
equanimitat admirable les peces de terra
luig cap a les antípodes.
grassa, coberta d'hortaliça. El gat gras, ab
un brinco silenciós, se li'n va pujar a la
falda y començà a fer, remenant el munyó
de cúa, aquell ragoll especial de satisfacció,
tan feli y tan carinyós.
Aquelles desferres de les fines bestioles
domèstiques se miraven a llur hospitalera
en muda protesta d'ignocents, com planyentse del mal cor dels que'ls havien ferit, y
ella semblava acaronarlos a tots al passar
la mà per la esquena flonja del preferit, al
qual, per pura estimació, havia escuat y dusorellat.

El vianant captayre, aclofat pel pes del
sarró inflat que se li arrapa a la esquena a
tall de monstruós paràsit, s'atura un moment, contemplant l'espectacle, y sacut la
llarga cabellera bruta. {Qui sab? Potser dies
millors el vegeren estudiant, seminarista,
potser algun dia sapigué de cor la historia
amiga, que, per la força de la bellesa ambient, se l i desperta en la memoria, recordantli les teyeies de l'emperador Neró, y en
una ilusió d'orgull, oblidant cansaments y
distancies, camina depressa halenat per la
baixada, y somriu a la fantàstica festa que la
natura l i fa.
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E L BAF
Al enfilar el relóm a tota velocitat, el
vent que'm fuhetejava la cara'm va dur un
perfum lleu y potent alhora, y ab ell una inquietut estranya. La fortor ho omplia tot,
feya cos ab l'ayre respirable, semblava venir
de lluny, d'algún camp de batalla mandxü,
recordava la podridura dels animals y certs
gasos que's troben en els experiments quimichs. No vaig poder menys de buscar per
tot arreu, però per allà no hi havia ni rudes,
ni fulles d'etzevara a podrir dins de sitges;
cercava per fi alguna bestia morta, potser un
home, victima d'un crim ignorat o d'un accident, peró tot va ósser inútil.
Altres vegades, entre montanyes altes, en
algún indret enclotat y sens molta circulació,
he trobat la meteixa olor en l'ambient, idéntica sensació d'ofech,iguals ganes deferme all,
de sobressortir dels cims pera fugir de la terrible fortor, qual causa precisa ignoro encara. Déu ser Vhumus, la corrupció sempre
prenyada de vida.
Y, al donarme aquesta explicació, no he
pogut menys de pensar en les corrúes de cabres precedides pel boch, que deixa derrera
seu una estela de fortor eròtica; he recordat
el rellexe engrescat que aquesta fortor deixa
en els ulls d'alguns. Potser quan puden
d'aquesta manera les valls y les ubagues,
en regions que s'escapen als nostres sentits
s'estàn verificant còpules monstruoses y
fructíferes.
RITME
Al costal meteix del terraplé que forma la
carretera hi ha una masia d'arquitectura
sinuosa y complexa. Enclotada allà dins,
fa cara a la riera, abundosa de palets, però
del tot pobra d'aygua. Com'un oprobi pel
torrent séch, devant per devant meteix de la
casa hi ha un pou venerable, sucós, acullidor y fresch, coronat de falgueres y falsies,
voltat de columnes de mahons, gratats per
la humitat en formes còncaves, com les que
pren ab el temps la pedra de Montserrat.
D'aquest pou en treuen l'aygua uns vells catúfols de terriça negra, cansats de fer allò
que diu la transparent endevinalla popular:
Un que'n pu/a, un quen baixa, un quen
pesca l'aygua fresca.

El mecanisme que converteix l'esforç cir-
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cular del cavall en profitosa columna liquida
ascendent, es una enrevessada cinia de fusta,
picada per les entrades y eixides dels corchs,
però forta encara com obra de romans, ab
cada viga macissa del gruix d'un cos d'home
y plena de barrots, soports, cornises, canals,
travesses y cordatges, tot en moviment y vibració. Y aquest mecanisme, de tant en tant,
sense còm va ni còm costa, grinyola d'una
manera endimoniada. Ademés del xim-xim
moixonesch de l'aygua al refregar les fustes
unes ab altres, se senten udols de bèsties y
cançons de monstres; tot d'una, un soroll
cavernés retruny dins del pou y en fa pujar
sonoritats de misteris; tan aviat s'està un
quart callat, com xiscla seguit fins a esbufegarse; tan aviat murmura com renega, y del
xim-xim a la llestomia discordant, irritada,
passen dies y setmanes.
Les veus estranyes de la cinia, al caure la
curta tarda d'hivern, tan posar el cor estret
d'angunia als caminants que passen pel pont,
emocionats per la majestat de la fosca naixent, y si algú, enterat de la causa, fa tímides
indicacions als masovers pera que untin uo
xich el mecanisme secular, ells arroncen les
espatlles, desinteressantsen:
—Ara ja hi eslém fets, saben, y potser ens
mancaria la remor, si no la sentíssim. —
Es l'única musica que tenen per'acompanyarse quan féynegen de cara a terra.
VICTOR OLIVA

CLIXÉ DE DESEMBRE
Fa pochs dies, al atravessar el Passeig de
Gracia, me deturaren el pas varis cotxes de
luxo,quals tronchs escarapel latsde flors y de
llaços blanchs—coméis trausyelmànech dels
fuhets dels cotxers, — anaven seguint lentament, amunt y avall, la concorreguda via,
endohent reflexes brillants de xisteres noves
y ràpides visions de núvols blanchs y flors
de taronger.
Un casament!
N'es el temps ara, per la Purissima, pels
vols de Nadal, dels casaments barcelonins.
Y, tot fent mon cami, meditava sobre la
greu sorpresa qu'en mi produhia la inconsciencia d'aquelles parelles que, eixint d'un
acte d'aytal trascendencia y tan (onda serie-
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lat, feyen llur goig d'aquella exhibició tonta,
vulgar, de mal gust y, a mos ulls, d'una immoralitat manifesta.
A l pas del cotxe dels nuvis neixien frases
grolleres y somriures equivochs, que posaven en els rostres afeytats dels cotxers rialletes plenes d'intencions malicioses y obscenes.
Les noyes que creuaven el passeig, ab llurs,
cossos onejants, senses curves, els barretets
enlayrals, posats de gayrell, els colls voltats
de plomes, se miraven als nuvis ab un esclat en els ulls, barreja de gelosia, de curiositat maliciosa y d'interns estremiments
secrets.
Les casades, unes ab un somriure enigmàtich, fret, gayrebó compassiu; altres ab un
cayent dolorós en llurs boques tristes y marcides; les menys ab l'agradosa sensació de
dolces memòries, guaytaven als esposáis ab
un esguart d'intima simpatia; y les mòs joves
(quiscuna de cos arrodonit y flanchs feconds)
ab una imperceptible rialleta acompanyada
d'un sospir suau.
Els homes... tots, tols se'ls miraven ab la
meteixa expressió de sola-entesos. Els més
joves, els brivalls, sentint una lleu rojor desola'ls ulls, se miraven la núvia; els homes
fels guaytaven ab l'esguart laç y deprimit
dels blasés, dels indiferents...
—Bah!—semblava que diguessin: —uns altres ximples a fer la gran errada!—
Dos homes vells deixaren anar tais desvergonyiments, que'm vaig esborronar.
Sols un senyor de cabells blanchs, lot endolat, que scya en un banch al costat d'un
nen petit que l i deya «avi», girà'l cap, y vaig
vòureli els ulls humilejàrseli.
Tal volta fou aquella l'única sensació pura
que despertà'l pas del cotxe que anava
amunt y avall en sa tonta passejada.
Y la parella que aixi prostituhia la unió
santa que per la vida junyia dos éssers indisolublemem, devant de Deu, de la societat y
de les Ueys, me feu una fonda llàstima.
El nuvi, grassó y tot lluhent, ab cara fresca de salut y benestar, somreya satisfet sota
uns bigotets que's caragolaven alegroys sobre'ls llabis molçuts y les galtes roges, uns
bigotets negres que devien fer olor de pomada de rosa y d'estenalletes de barberia;

sota la xistera nova, un poch justa, els ulls
li brillaven guaytant el món ab ayre bon troç
estúpit dintre sa sinceresa.
Y la núvia, una moreneta tota bufona, en.
cara ben empolvades les galtes, en els ulls
l'esguart tranquil del repòs y del goig d'una
arribada a temps; coronada de petits capolls
que semblaven perles muntades abcsmeragdes, s'estava arreconada—ab aquell posat de
displiscencia amanerada dels que no esiàn
fets a anar en carruatge — dintre de la broma blanca, d'un d'aqueixos tuls tan ben anomenats d'ilusió. Se mirava'l passeig y els
aixams de feixugues dides totes carregades
de cadenes y monedes d'argent, engalonades
d'or, les faldilles curtes, les cames cepades
eixint de les brunyides sabates de xarol, y
les criatures tan fines y boniques per alli
sembrades com grans flors de colors encesos
0 com bolves de neu caygudes d'aquells arbres despullats per l'hivern, en aquell esplet
de sol y de llum.
Això mirava la núvia... les dides maques,
les criatures habillades de velluts, plomes y
randes, y en la visió del pervenir n'hi devia
haver moltes de boniqueses semblants, pera
ella: cadenes d'argent y monedes d'or, lurdes gallegues, bebés rossos ab grosses tofes
d'hortensies a cada banda de la gorreta, barrejant llur suau tonalitat de flors ab la de les
galtes fresques, rosades y rodones< cambrereles vestides de negre ab devantals d'ales blanques y colls emmidonats, y fins, en l'ambició
de la petita burgesa, Fraületns esllanguides
y fades de rostre de cuyro y cabells d'aràm,
habillades ab cayents de sotana, de llanes
fosques.
Y amunt y avall del passeig anava sempre
el cotxe dels nuvis barcelonins, arràn dels
bordills, sota'ls esguarts desvergonyits, indiferents o compassius del públich, com d i hentli «Miréu... es una felicitat que passa,
es un esdevenir.»
Y, mentres tant, en aquella grossa caixa
fosca'l sol se trencava en grans reflexes, y
cada vol de rodes llençava raigs de llum.
Alli dintre hi anaven dos éssers en plena
jovenesa, units per un sentiment quelcòm
inexplicable dintre de l'amor.
Oh , no ! L'amor no l'hauria volguda
aquella passejada humiliant, desvergonyida

JOVENTUT
en sa estúpida inconsciencia; l'amor no haguera anat aixi pel món recullint broces, y
desferres, y escombraries morals!
Y'm sentia presa de la malagradosa sensació de llàstima que m'haguera donat veure
arrocegar un pur mantell d'armini per uns
langals infectes.
Feya pena aquell nuvi qu'enlloch d'endursen pera ell sol la esposada, lluny de tots y
de tothòm, a un recó de món ben bell, que
fes un march de goig a la ventura d'abdós,
passejava escandalosament la dóna seva, la
companya volguda, la que trià pera ésser
mare dels seus fills, y que, duhent encara al
front sa blanca corona de verge, era despullada, avans que per ell, per tots aquells homes que somreyen ab els cotxers del nuvial
seguici.

LES CIMES ALTES
Fugim de le» ciuuts, cap • montanya,
cap a montanya, amor;
els alia planells guarniu de randes blanques
y lofes de blavor
serán el lalem de le» nostres bodes,
la pira d'un nou foch
que'ns faga resplendir ab nimbes de claror.
Quan caygui el sol morent
dintre d'un llach de bromes emporprades,
derrera seu fartm marxar
nostres mirades,
nostres mirades lliures de pecat
que solearán ab ell la immensitat.
V les vi urem de bon matí,
tornant foses ab ones de llum blava,
com vol de papallons
que'ns tornin la ilusió que'l cor gronxava;
de bon matf vindran
y els ulls endormiscats se deiclouràn.
\ r.cm. amor, anèm cap a montanya.
Tindria la cara plena de rojos,
y sentiràs els ritmes d'aquell ayre
que'ns besarà amorós
ab colpeigs de bandera desplegada.
Anemhi a fruhir el goig triomfal,
la eterna benhaurança nuvial.
Fugim de les ciutats:
la vera poesfa,
sens oripells ni vesta enlluhernanla.
la trobarim, ma aymía,
entrc'l repòs somort de les valls altes.
Cóm la veuràs in plana de migrada
si desde'l cim hi escampes la mirada!
Anemhi abdós corrent;
el ferm impuls del vent
ens aydarà pels vinranys rocosos;
fem via, mon amor,
qu'en els cim,,11- podràs gaudir milloç
de l'avenir els dies lluminosos.
Jo'l contaré rondalles de follets,
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Y ella també, pobreta, quina fredat donava ab les ilusions que's dibuixaven en sos
ulls! Ilusions que la primera bufagada de
realitat tenia d'endursen per un may més al
pais del que no hi ha tornada!
Se fonamentava una familia, una llar, ab

semblants vulgaritats y mesquineses!
—Quina utilitat, quin bé — se deya un
greument—pot pervenirne a la societat, a la
patria, d'una unió començada aixi!...—Es a
dir, com tantes d'altres d'aquelles que creuaven en parelles laçes y desencantades el
passeig, amunt y avall, aquell mati de desembre en que'l cel semblava fet d'una immensa turquesa ben clara y ben pura, y el
sol era joyós, com de festa.
L. ESCARDOT

de dònea encantades;
tu les escoltaràs hermosament
confoses ab la veu de les monlanyes,
inirantmc'l fons dels ulls,
sadolla dels albors de la meva ànima.
Dintre un palau guarnit ab llum d'estels
y pilonéis de plata,
recolzats en ciclòpichs finestrals
guaytarèm l'infinit a nostres plantes.
Al lluny, molt lluny, el mar
solcat per profe{ons
de veles irisades;
més ençanet els monts
ab remata y pastors y cases blanques;
y sobre'ls nostres caps
la esplèndida estelada.
Un cant de joventut
llorirà dels meus llabis y els teus llabis,
barreja d'aleteigs, remors, sospirs,
de lo immens, de la mar. de la montanya,
obrintse al nostre enfront un horitzó
rosat com els galtons de la brivalla.
l.a vida que hi viurèm als alts planells
serà plena de sol, asserenada,
la vida misteriosa dels abets
que aixamplen p'iens de llum les dretes branques
tot gaudint les blaneses de l'atzur
y en busca de blavors hont espillarse.
Qui pogués arraulirshi com les neus
en les piques dels monts més enaspradesl
Anèm, amor, anèm cap als cimalls
per bastirhi amatents la nostra casa.
Els dies passaràn endormiscat*
ab dolcesa de fruyla luxurianta,
y ai en milj d'aqueix goig ubriagador
la verge de l'avuy esdevé mare,
veurèm triomfalment pujar el fill
plens els ulls ab el blau de les monunyes.
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Saluto, KUin al Espepantistapo
Hungafa sendas Jouentut.
jANK'al Esperanto nia hejmo hodiail
estas pii granda kaj pli multenombra nia gefrataro. Estas ion agrablan kaj dolchan kun amo pároli pri homoj, kiujn ni ne
konas, kaj scii ke ankaü ili liel pri ni parolas. Ghis hodiaCi homoj posedis telegrafon
kaj telefonon, sed antaü tiuj chi, popoloj kiel
mutuloj devis resti. Tiuj iloj taíigis nur por
transporti vortojn. . sed la vortoj ne estis.
Mankis i l i , kiuj eslas la solaj transporliloj de
kisoj, chirkaüprenoj kaj.manpremoj. La vortoj prononcilaj de la popoloj, lacigitaj per
tio, ke oni ilin ne komprenis, perdighisen la
spaco, kaj popoloj lacigaj de ilin prononci senutile, gardis en sia brusto siajn korinklinojn
kaj forlasis la telefonafidiloju. Estas pro tio
ke apud tiuj chi neniam oni propolojn trovis,
sed tiujn, kiuj parolante saman lingvon—ho
vel tro homan lingvon: ü u n de la malamo!
— unu la alian facilege komprenis.
Chio nun shanghis: reciproke komprenas
nin la popoloj, kaj sen demeti niajn proprajn lingvon, kiuj, pro tio, ke chiun el ili apartenas al chiu el ni, kiel pli belaj ol la aliaj
ilin ni rigardas, ni povas nin intersendi tra
la spaco niajn plej intimajn sentojn.
Iliu ricevu do, jam de nun niaj karegaj
hungaroj: poste chiam estas malfrue Ricevu
niajn kisojn, niajn chirkaüprenojn kaj niajn
manpremojn. Morgau nian saluton ni sendos
al chiuj la homoj de la mondo. Hodiail ghln
ni sendas por vi speciale, pro tio, ke vi estas
la unuaj kun kiuj unue ni intersanghis per
Esperanto amemajn vorlojn.
Vivu multajn jarojn vi kaj aukaü via patrujo.
JOVENTUT

Saludo que Jouentut enuía als
Espepantlstes Húngafs.
RACIES a l'Esperanto nostra llar avuy
es més gran y més gran el nombrede
nostres germans. T é quelcòm d'agradable y
de dolç parlar ab amor d'homes a qui no coneixém y saber qu'ells també així parlen de nosaltres. Fins avuy els homes tenien el telègraf
y el telèfon, però devant d'ells els pobles
devien restar muts. Aquells instruments servien sols pera trametre paraules... però les
paraules no hi eren. Mancaven elles, q u e s ò n
l'instrument de trametre besos y abraçades
y estretes de mà. Les paraules que'ls pobles
pronunciaven cansades d'ésser incompreses
se perdien en l'espay, y els pobles, cansats de
pronunciaries inútilment, guardaven en son
si els efectes y abandonaven els aparells lelegràfichs. Per això al costat d'aquests no
s'hi jrobaven may als pobles, sinó als qui
parlant un meteix llenguatge — oh, sil, un
lleguatge ben h u m à , el del odi, — s'entenien
fàcilment.
Avuy tot ha cambial; ja'ns enteném els pobles, y sense abdicar de nostres propries parles, que per ésser nostres cada un de nosaltres trobém més belles que les dels demés,
podém enviarnos a través de l'espay nostres
més Íntims sentiments.
Rebéu, donchs, ja ara'ls nostres, estimats
húngars: després sempre es tart. Rebéu nostres besos, nostres abraçades, nostres estretes de mà. Demà nostre saludo serà pera tots
els homes del m ó n . Avuy es pera vosaltres
especialment, per ésser ab vosaltres ab qui
primer hem creuat paraules d'afecte valentnos de l'Esperanto.
Visquèu molts anys vosaltres y vostra patrial
JOVENTUT

ESPERANTA FAHO
Ni kopias el la interesa revuo Budapest'a
Esperanto la jenajn kronikerojn.
—Nikomunikasghojeal niaestimata legantaso, ke la katalunistaklubo ((Progrés» akcep-

Copièm de la interessant revista de Budapest Esperanto, els següents solts de crònica.
—Joyosa'ment comuniquèm alsn ostres llegidors que la societat catalanista «Progrés»
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tis nian revuon kiel kluborgano. Vivu nia
afero komuna!
—En la ¡ara kunveno de la kaialunista) societoj oni akceplis la esperantan lingvon,
laú propono de nia kunlaboranto, F. Pujulà y Vallès, kiel internacia hetpa ilo.
—Kunlaborantoj kaialunisiaj de nia revuo:
Sinjoros redaktoroj de JUNECO — revue
kaialunista.
Sinjoroj redaktoroj de Progreso, — duonmonata gazeto katalunista.
So Prezidanto de Unió Kaialunista, D-ro.

Mani Julià.
Sioj A. Montaner, J. Bramón, medicinaj
studentoj.
—La universitataj studentoj katalunistaj,
fondis revuon, en kiu estos eldonotaj esperante
literaturaj, — Scienciaj, — Artaj paghoj. Oni
nur atendas ricevi esperantajn literojn el
Parizo.
Ciusemajoa revuo JUNECO aukaú atendas nur ricevi literojn por eldoni gramatikon
kaj vortaron esperant-katalunan, kaj publikigi chiusemajne e?perantistan fakon.
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ha acceptat nostra revista com a orguen
d'ella. Visca nostra comuna causal
—En la reunió anyal de les societats catalanistes s'accepta la llengua Esperanto, proposada per nostre colaborador F . Pujulà y
Vallós, com a instrument de leiacions internacionals.
— Colaboradors catalanistes de nostra revista:
Senyors redactors de JOVENTUT — revista
catalanista.
Senyors redactors de Progrés, periódich
quinzenal catalanista.
Senyor president de la Unió 'Catalanista,
Doctor Marti y Julià.
Senyors A. Montaner, J. Ramón, estudiants de medicina.
—Els estudiants catalanistes de la Universitat, han fundat una revista en la que seràn
editades esperantistament pàgines literàries,
ciemiliques y artistiques. Sols s'espera rebre
els tipos esperantos de Pans.
La revista setmanal JOVENTUT també no
més espera rebre les lletres pera editar la
gramàtica y el diccionari esperanto català, y
publicar semanal meni una secció esperantista.

LES VERGES IMPURES
Oh verges recaude!
covtdores d'ardenls secrets afanysl
S'aixerreheixen vostres carns rosades,
y encara somnieu com als quinze anys.

La por vos calma les Inflades venes
quan hi oneja la sang al> màgichs bulls.
I.a por vos ferma ab les socials cadenes.,
prò'l Desiíj fa espumar els vostres ulls.

I.'Cspòs no ve a cruixirvos ab ahragos.
y vostre cor sols per l'Espòs glaleix:
passa l'Amor, y sols sentint sos passos
el Desitj os encín y os estremeix.

Oh, les verges, lea castas volupiuosesl
emre e-pasmes frenèiichs pressentiu
el plaher ignorat, y neguitoses
mentres tant vos marciu.

I.'Espòs no ve y mentres l'Espòs DO vingui
heu de guardar el cos ben virginal.
L a Vida que's contingui,
mal vos cremi Natura en sa fornal

Y cara-llargues, en corrda mata,
vos empenyen al temple'ls desenganys,
y allà, perduda en la foscor la visia,
encara somniíu com als quinze anys.

E l cos, el cos, esperltuals donzelles,
es lo que importa que ben pur guardiu!
Així serèu eternament poncelles...
L'esperit unt se val; ningil os el veo.

Somniiu més que may la deslliuranca,
cercant a vostres mals místich consol.
L'Espòs vindrà; pregant ab confiança,
el cel vos donarà lo que'l cor vol.

L'esperit no pareix; pol volar lliure
pels jardins d'Afrodita, sens perill.
De la gent sf que ja os en podèu riure,
no havent de témer que os delati el filll

... Y pregant y somniant se van lent velle»
entre boyres d'encens y cilichs cants.
Y pregant per tí alcancen les donzelles
l'infable consol de veatir sants.
CtAUDi

MAS V JORNET
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PUNT F I N A L
o
T R I N I T A T DE P A T U M S
EL PRIMER SÓCH JO!
IRA, noy: Quan, l'any
passaiper a q u e s l

temps

vaig perdonarle la v i da, ja m'ho pensava
que no me'l perdonaries may Tarticle public a t p e r m i a J o v E N T U T re-

veníanle a l u , r e v e n t a m

a n'en Tiniorery revenían! vos a abdós E l Geni. Ab lot, vaig optar per no acceptarlo l
desafio que'm proposaves, y vaig firmar u n a
acta p a s s a n t per u n de tants duelistes de a
quarto'l r e n g l e , perquè jo may t'he volgut
mal, perquè en esgrima com en tot te sóch
superior, y perquè no sóch un assessi. Jo,
devant teu ab una espasa o un floret a la mà,
fins baldat de cames, fins portant s a b a t e s de
simolça, ab mon cop d'ull ferm y s e r ò , ab
mon puny de ferro, m'hauria s e n t i t assessi,
hauria pogut jugar ab tu impunement com
l'aranya ab la mosca, com el gat ab la rata,
com la serp ab el moixó a qui fascina y xucla.
No m'ho ha.« agrahii: m'està bé. Però consti
que'm dòus la vida.
Y, vanitós, me parles a mi de petites vanitats; a mi qu'estich p e r sobre de les petites
y de les grans Y't vas teixint la glorióla de
l'Csperanto y no't recordes de qui te'l va ensenyar, ni esmentes les lliçons que de mi en
reberes a la rebotiga de casa, ni't cuydes,
quan parles d'en Zamenhof, de citarme a
mi.
No't vull dir ingrat perquè ta.nbé hi estich
per sobre, jo. de les ingratituts. Els desenganys del món, tant o més que'l meu amor a
la Ciencia, feren que m'inclinés a l'estudi de
les bactèries ab preferencia a l'estudi dels
homes. T u no m'has comprés. M'has tractat
d'egoista v u l g a r a m i , el més Gran dels
Egoistes. Y a ma filla aymada, a la donzella
model a qui jo he elevat demunt de totes les
donzelles fins al punt de f e r i a estimar cientificament y de ferli capir el matrimoni cientlfich, a n'aquesta també l'has maltractada,
tampoch l'has compresa.
Confesso que hi ha dues grans equivocacions en la meva vida. Primera: h a v e r c r e g u t
quera una eminencia en Borràs; segona, h a

vene estimat a tu com a mon fill cientifich.
Com a fill politich... ja no pot ésserl
Per lo demés, no m'ofench de les teves
diatribes, que'l püblich judicarà, car seré
clar y nét en la exposició dels fets.
Es cert que, malgrat el meu poagre. he
passat quinze dies fóra de Catalunya. No'l
temor com tu suposes, sinó la prudencia de
gat vell que'm caracterisa, es lo gue'm feu
marxar. A m i , a n'en Sanpere y Miquel y a
n'en Roca y Roca, se'ns suposava complicats
en un cert complot republicà revolucionari.
L'a nostra policia pot no tenir instint, però
ja ho veus, té imaginació. Ni en Sanpere ni
en Roca perillaven, perquè tothòm sab que
no han inventat la pólvora: però en m i . ademés de véurehi al quimich, hi veyen (llàstima d'ulleres!) el quefe nalo del moviment,
y'm cercaven... Així m'ho avisà en Calau: y
aqui afegiré que, si nit y jorn venia aquest a
tustar la porta de ma farmacia durant ma
ausencia, era sols pera despistar als tafaners.
Ara bé: en Peret va quedarse. Se quedà...
mal m'està'l dirho, com a home de palla.
Ell assumi la proprietat de ma farmacia,
ell estava disposat, pobre xicot, a respondre
per mi en tot y per tot.
Excuso dir ara si fugi o si no fugi ab ma
filla Carmeta; excuso dir quins perills pot
haver corregut aquesta fugint ab un home...
de palla.

Me sembla, amich Pujulà, que ab lo dit
t'he aixafat la guitarra.
Si sabré lo que'm faig, jol
Ara'l püblich que judiqui. El bon nom de
la meva filla queda salvat, y tu quedes com
lo qu'ets, com una criatura a qui, malgrat
tot, estimo de veres.
Y tant se me'n dóna que'm diguis bifaci
com guelo puliner. Desde que t'hi vas barallar ab l ex-trifaci y bifaci actual, ja m'ho
temia que un cop o altre jo y tu haviem de
topar. Y aqui'm cal fer constar una cosa, y
posar els punts sobre los is; o millor, tres is
sota tres punts. En efecte:
Tres personalitats verament grosses hi ha
a Barcelona. La primera sóch jo; la segona
es en Sanpere y Miquel; la tercera es en
Roca y Roca. A n'aquest tu li feres l'any
passat tot el reclàtn que's mereix; a n'en
Sanpere li feu en Pin y Soler dihentli Herculano: en quant a mi, me l'har. fet molts,
però no'l vull. Ja me'l sé fer jo meteix.
Si, amichs Roca y Sanpere: tots tres ens
coneixém de tota la vida y ma superioritat
l'havéu sempre reconeguda. Podéu ésser
grans, podéu ésser patums, y patums reconsagrades y glorioses; però, amichs Sanpere
y Roca, vosaltres ja ho sabéu: digui lo que
vulgui en Pin, digui lo que vulgui en Pujulà,
vosaltres sóu, vosaltres seréu els primers:
però'l primer...
El primer sóch Jo!
RAFEL VALLÈS Y RODERICH

i

JOVKNTU7

«35

TXEQUES

rantse devant de les cases pera carregar els
cadavres. Quan un cotxe era ple, marxava
COSTUMS Y TRADICIONS cap al cementiri tot seguit, a buydar la càLES CAMPANES DE LORETO rrega en la fossa comú. A l'endemà la desgraciada viuda seguia a un d'aqueixos cotJa fa algunes centúries que vivia en el Nou xes, esperant, al menys, saber en quin inMón (barri de Praga) una pobra viuda ab dret serien colocades les despulles del seu
nombrosos fills, que mantenia a força de fillet.
trevall y estalvis.
Al retornar a casa trobà a un altre fill maTothòm sab que'l campanar de la iglesia lalt: esgroguehit, esblaymat com una rosa
de Loreto té varies campanes, que toquen, moreni. Apenes havien passat dueshores,que
les grosses ics hores, les petites els quarts. la mare ja corria vers la iglesia de Loreto
Encara no tocaven cançons aleshores.
ab una segona moneda de plata.
La pobra dóna tenia tants fills com campaLo meteix succehi els dies següents: les
nes el campanar de la iglesia: aixi es que peces de plata foren l'una derrera l'altra
quan parlava d'ells deya: «les meves campa- arrencades del collar, y totes les campanes
nes de Loreto». Els mis grans callaven, del campanar anaren tocant, per ordre de
però'ls petits sempre tenien quelcóm que de- grandària.
manar.
La mare havia caygut en profond abatiL'única joya que possehia la viuda era un ment. Muda, seguia al cotxe dels morts de
collaret ornat ab monedes d'argent, tantes fossar en fossar, y cada cop que'n tornava
com fills tenia. Aquest collaret era'l present era per assistir a un dels seus fills, que trod'una padrina rica, y la mare'l guardava bava en l'agonia.
com un recort pera sos infants: una moneda
I.a mort els hi arrebassà tots, fins al deper cada un.
rrer. Aquest era un infant totjust desmamat.
A Praga's declarà una malaltia contagiosa Quan tocà la més petita de les campanes de
que atacava sobre tot als pobres, y aquests Loreto, a la mare li semblava que'l cot se li
se creyen, en llur desesperació, que tot era feya troços. Segui el cadavre de l'albat, y al
efecte d'unes matzines donades pels richs ab tornarne senti que la malaltia la prenia a
n'ella, a son torn, y's ficà en el meteix llit
el propòsit d'exterminar als miserables.
La epidemia arribà un dia a cá la viuda, hont havia mort tota sa nombrosa filiada.
y son fill gran fou el primer d'emmalaltirse.
La mare estava aclaparada. Ella estimava
per un igual a tots sos fills La trista no sabia que, perdentlos, se veuria lliure d'afanys
y fatigues.
No tenia ab qué pagar al metge; reconeixia, també, que tols estaven moll enfeynats
pera que aixi com aixi's molestessin arribantse a casa seva. A les poques hores d'haver caygut malalt l'infant ja estava a punt de
pujar al cel, y la pobreta mare, veyent que
no podria fer res per ell, agafà'l collar ornat
ab les peces de plata y. arrebassani la més
grossa, la portà a^a iglesia.
Bentost la més grossa de les campanes
començà a brandar'. Son fill entrava en la
agonia: el só de la campana anunciava la
seva mort.
Allavors els cotxes de morts corrien per
tots els indrets de la ciutat de Praga, atu-.

Y la desventurada mare geya sens assistència de ningú, sense una persona tan sols
que li oferís una copa d'aygua. Lo únich que
l'aconsolava era la idea de que sos infants,
pobrets, no havien de sobreviurela.
Una cremor intolerable consumia son cos
ràpidament, fins que. per últim, senti un defalliment estrany escamparse per tots sos
membres, com si aquests se l i anessin morint, l'un derrera l'altre.
—Ah. fills meus estimatsl — sospirava. —
Jo vos he assistit a tots vosaltres, mes a mi
no m'àssistirà ningú. Jo vos he fet tocar a
gloria, y per mi ningú ho manarà!...—
Totjust havia dites aquestes paraules, y
vetaquí que totes les campanes de Loreto's
posaren a tbcar; iotes alhora sonaren, ab
to que per moments era més fort, entonant
una cançó tan melodiosa y tan tendra, qu'cra
com veus d'àngels.
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—Són les ànimes dels meus peiits!—murmurà la mare; y jot seguit expirà
Desde lla vores, se senten cantar (1) les campanes de la iglesia de Loreto.
JAN NERUDA (2)
Traducció de BRNET R. BARRIOS.

L A DESFETA D E L L L A G U T
Aquella tarda'ls llaguts giraren proa desseguida y retornaren a ¡óch, lliscant lleugers
sobre les onades que semblaven un bullidor.
El mar y el cel portaven mal careç, y un
vent calent y fort inflava les veles fent decantar la banda, y rebatia la sorra dels carrers del poble contra les cases, fent sorollar
els vidres dels finestrons.
L'avi Però girà també'l timó y retornà a
la platja, ahont ja una munió d'homes estiraven el cap de les cordes fem lliscar les quilles dels llaguts sobre'ls pals enseuats. Y els
llaguts eren amarrats amunt, amunt de la
platja, gayrebé arràn del carrer de Mar.
L'avi Però amorrà'l llagut a la sorra y
cridà que l'ajudessin a pujarlo fins dalt.
Una cridòria de dònes y maynada esvalotava la platja: — Ja hi són tots! Tots s'han
salvat!—
—Y a fe de redeu que sa garbinada serà
forta; lo qu'es si ens topa as golf, fem buydadal
—Depressa, noys!—feu l'avi Però.—Amarrdu sa corda a proa y amunt, que ses malehides onades no sé quina remor més estranya's porten dintre.
—Vinga!—feren]tres o quatre.
—Içal... Iça!...—
Y el llagut pujà enlayre, enlayre... tant
com ho permeté la corda, y gayrebé a la meteixa alçada dels altres.
L'avi Però llençà una mirada al mar y
arrufà'l nas.
—Sa saccejada serà forta, noys; es temporal porta un careç que mal llamp el mitjparteixi.—
Y a fe que hi era entès l'avi Però: quan ell
( I ) Les campanes toquen, com a Holanda, ab un
ayre musical popular.
(9) A l renàixer, en 1860, la literatura txeca, Jan
Neruda fou el cap de colla, per qui el cor del poble no
tenia secreU.

deya que hi hauria tràngul, 0 mar de fons, 0
lleveig o garbinada, poch s'errava may.
—Si voléu creurem, vigilém aquesta nit;
que ses onades bé podrien arribar a llepar
es llaguts —
Y la nit vingué: negra, trista, ab la fressa
feréstega de les onades que's rompien y qual
escuma llepava depressa tot el sorral de la
platja. El vent fort rebatia'l ruixim per les
cares dels badochs'que, enfredorits, guaytaven rles onades monstruoses, que s'empenyien y s'inflaven, pera desferse fressosament
en cascates d'escuma.
Y l'avi Però no s'errà. Les onades, cada
volta més imponents, arribaren amunt, molt
amunt, fins a llepar les cases del carrer de
Mar. Y son llagut quedà al rompent, alli tot
sol, sense que ni ell ni sos vehins el poguessin treure.
Y l'avi Però'l veya balandrejar, tombarse
d'una banda a l'altra, y sentia'ls cruixits de
la fusta talment com si l i cruixis el cor. El
llagut era l'o derrer que'l mar li havia deixat.
Anys enrera li havia engolit el noy, y ara l i
malmetia'l llagut, el seu llagut, qu'era'l seu
pa de cada dia...
Y, després de cruixir molt y de decantarse
moltes voltes, el llagut començà a ferse troços, y ses astelles el mar les gità amunt, a la
sorra, ttls peus de l'avi Però, qui no feya més
que plorar... que plorar de rabia al veures
impotent pera venjarse d'aquelles crudels
onades que li llepaven els peus.
Y ab el cervell enterbolit per tanta desgracia, arribà a sa barraca, y llençà al mar els
rems, els aparells de pescar, tot quant tenia;
y, altiu y foll ensemps, s'hi abalançà ell
també.
El tregueren de les onades que l'engolien,
y l'avi Però, moll, tremolant de fret, estirat
a la sorra y voltat de sos vehins que se'l miraven ab tristor, signava'l mar amenaçantlo,
y foll de rabia, querrisquejantli les dents, no
feya més que repetir:
—Es foscut lladre! Que s'hofosqui tot!...—
JOAQUÍN PLA
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NOVES
Al present número acompanyen l'índex
d'autors del volum sisè de JOVENTUT, y els
plechs 1 5 , 1 6 , portada, pròleg y cobertes de les
Histories d'altre temps, ühima de les obres

repartides en nostre folleti, que's posarà de
venda aquesta setmana en totes les llibreries. Els suscriptors y lectors que conservin
en bon estat tots els plechs. poden durlos a
aquesta Administració, ahont mitjançant la
entrega de 20 cèntims se'ls retornarà l'obra
enquadernada en rústica. Les enquadernacions catlonné valen 50 cèntims.
Les Histories d'altre temps se vendrán a tot

arreu al preu de / pesseta, podentles obtenir
els suscriptors ab l'acostumada rebaixa de
25 per 100 en aquesta Administració.
De veritable aconteixement pot qualificarse la sessió que tingué lloch el 17 del
corrent en r«Associació Wagneriana». Fou
inaugurada la quarta serie del cicle Beethowen, prenenthi part les celebrades artistes
Maria Pichot de Gay y Maria Lluïsa Ritter.
La senyora Pichot de Gay cantà admirablement, ab la seva magnifica veu de contralto, acompanyantla al piano la senyoreta
Ritter, els Heder del gran Beethoven (quals
texts han sigut traduhits al català per cn
Xavier Viurà y en Joaquim Pena), Adelaida,
lletra de Matthisson; Sis cançons, de Gellert;
Mignon, de Goethe; A l'aymada

llunyana,

aplech de sis cançons de Jeitteles; Cançó de
maig, de Goethe; Daler. de Goethe. La senyoreta Ritter executà brillantment, al piano,
les Sona/es (op. 111 y op. s?) del meteix Beethoven, ab gran èxit.
Pot considerarse aquesta vetllada com una
de les mès notables que ha celebrat I'HA»sociació Wagneriana».
El mestre Eusebi Bosch, director de «Catalunya Nova», ha donat a conèixer en el
«Centre Excursionista de Catalunya» un
aplech de vintiuna cançons recullides per ell a
les Guilleries. Totes elles són ben interessants, car donen a conèixer el sentiment del
poble que les creà. El mestre Bosch les ha
harmonisades encertadament, vestintles sense desfiguraries. Entre elles hi ha variants
ben poch conegudes, com la de E l s Fadrins
de Sant Boy, y altres variants també remar-

cables com les de L a Dama d'Aragó. Lo F i l l
del Rey y les Montanyes del C a n i g ó . Entre

les noves 0 poch conegudes presentà Les Ni-

nes de Camprodón, Cançó nova. Lo Cardoner. L a mala madrastra. Font viva. Pere
Gallari, L a desenganyada. L a mata nova y
'molí.

La senyoreta Josefina Bosch cantà les tonades ab escayenta ingenuïtat, transportant
als oyents al ver medi en que aytals cançons
han trobat vida.
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L Aureli Capmany feu la presentació del
senyor Bosch y de son recull ab el bon humor que li es caracteristich, demostrant una
vegada mès sos coneixements folk-lòrichs.
Desitgém veure estampades les cançons
recullides pel mestre Bosch, y que'l exemple d'aquest tingui força imitadors.
El «Centre Autonomista de Dependents
del Comerç y de la Industria», en virtut de
les circumstancies verament anormals que
atravessa Barcelona y que han arribat a pertorbar el moviment literari y anistich, ha
aplaçat per un mes, o sia fins al 1; de janer pròxim, el plaç d'admissió de projectes pera la bandera, del concurs a que
cridà la secció permanent de propaganda
d'aquell Centre: tancantse dit concurs definitivament el dia esmentat.
Dintre pochs dies se faràn públichs els
noms dels senyors que compondrán el jurat.
Publicacions rebudes:

Congrés Internacional de la Llengua Cata-

lana. La comissió tècnica d'aquest Congrés
ab tanta impaciencia esperat pels amants de
la completa restauració científica de nostra
llengua, ha publicat un manifest endreçat a
tots els pobles y en primer lloch als peninsulars, convocant adit Congrés,que tindrà lloch
a Barcelona a últims d'abril. No reproduhim
aquest document importantissim creyent que
els nostres lectors ja'l conèixen bè per la
prempsa diaria, mes no deixém d'aplaudir
l'alt esperit que l'informa.
L'Estrany, noveleta per R. Suriñach Senties. Aquesta obra que ja fou judicada per
nosaltres quan per primer cop sorti a llum
formant part del volúm Gent, del meteix autor, acaba d'ésser novament publicada en
tomet solt per la Biblioteca «Foch Nou», de
Reus. S'hi acompanyen dos articles, hermosos com la petita novela.
Lo Rabadà, cançó popular catalana, LI de
les publicades pel (Cançoner Popular». Pertany al genre religiós, y a les anomenades
cançons de Nadal, y encara que conegudlssima. sa aparició en aquest temps es ben oportuna, sobre tot per les noies folk lòriques
que l'acompanyen y que's llegeixen ab gust.
Va decorada ab un dibuix d'en J. Altimira.
Preu, 10 cèntims. Dipòsit, Rambla de Sant
Joseph. 11.
Boletín Bibliogtàfxcp de la Librería antigua
y moderna de Castells y C S'ha publicat el

número 3 del catàleg d'aquesta llibreria, en
el que hi abunden exemplars d'obres remarcables; pertany als mesos d'octubre y novembre.
Almanuch. pera despatx, anunciador de la
casa Furnells. gravador, que ab ell obsequia
a sos clients per any nou. Es molt elegant,
figuranthi en la tarja una bella aquarela
d'en Llavenas.
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Avisèm a nostres suscriptors,
especialment als de Reus, que don
Pere Tost ha deixat d'ésser corresponsal de JOVENTUT per
manca de pago.
Així meteix els hi recomanèm
qu'exigeixin de nostres corresponSalS, al pagar la SUSCripCiÓ, els

rebuts lliurats per aquesta Administració. Sols les reclamacions
qUe ab nostres rebuts se facin seràn ateses per nosaltres, A aquest
preguèm a nostres corresponS2l\s que \0 avans possible'ns faciütin nota detallada dels suscriptors
pera enviàrloshi els rebuts y els
llibres corresponents.
Fidel Gir6 impresor. -

Carrer d . Valencia. 333-

ADVERTÈNCIES
Com saben nostres lectors pel Prospecte que oportunament publicarem ab les condicions pera 1906, el present volúm de JOVENTUT, que avuy queda clos, serà enquadernat ab les tapes qu' expressament ha dibuixat n'Anfós Monegal, les quals s'estàn acabant de
confeccionar y's vendrán soltes a l'acostumant preu de 2'50 pessetes.
Les coleccions complertes dels números de 1905 que se'ns envihin,
les farà enquadernar l'Administració de JOVENTUT pel preu de 3
pessetes, compreses tapes y enquadernació.
Ab el pròxim número de JOVENTUT, que obrirà l'any setè de
sa publicació, ens proposèm obsequiar als suscriptors per un any y
per mitj any ab el primer dels volums que'ls tenim oferts. Serà un llibre de més de 500 pUnes, contenint la magnífica novela d'Enrich
de Fuentes

ROMANTICHS D'ARA
que no dubtèm en qualificar de veritable joya de nostres lletres modernes. Aquesta obra serà entregada a l'acte de satisfer l'import de
la suscripció.
Y, tot disposantnos a seguir, ab l'entusiasme que'ns es habitual,
la tasca començada fa sis anys, desitgèm a tots nostres lectors un

BON ANY NOU
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1906

Any VII
Al endreçar a sos lectors l'acostumada salutació anyal, JOVENTUT se creu en el
cas de férloshi avinentes les reformes, no de
fons sinó de forma, que pensa introduhir al
entrar en la setena anyada de sa publicació.
Aquestes millores no tenen altre objecte que
fer més profitosa la tasca que fa sis anys
emprenguérem y queseguirém ab el meteix
dalit sense que haguém de modificar nostre
criteri, qu'es el de sempre.
Peró la experiència'ns ha ensenyat que
queleóm havíem de modificar: el sistema de
rèpartir per follctins les obres de nostra B i blioteca no deixa de presentar certs inconvenients, especialment pels suscriptots de
fóra, que devegades reben els fulls rebregats y molt sovint se'ls en esgarrien, no essentnos sempre possible atendre a llurs reclamacions, car degut a la oscilactó de la venda dels números solts, ens trobém que certs
quaderns queden gayrebé agotats, mentres
que'ns ne sobren molts d'altres que no"s poden utilisar pera completar els exemplars.
Pera evitar aixó hem resolt repartir a nostres abonats els volums relligats a la rústica,
y aíxi, ensemps que s'estalviaràn l'import de
la enquadernació, tindràn la seguritat de
rebre'l llibre en perfet estat y sense que s'interrompi l'interésde la lectura. Els qui desitgin tenir els tomos cailonnés, no tindràn
més que abonar un suplement de cinquanta
cèntims.
Per altra banda, a n'aquelles persones que
sols tenien interés en possehir el periódich
els hi calia fins ara pagar a vint cèntims el
número, preu que, si era equitatiu pera ls
cOieccionistes, no ho resultava tant per'aqueixes persones a les qui cap utilitat els
hi reportaven les setze planes setmanals de
follcti. Ara, donchs, el número solt, sense
les cobertes grogues y, naturalment, sense
folleti, costarà no més que déu cèntims.
Tampoch publicarém números y suplements ilustrats en data determinada, puig
essent impossible abarcar totes les branques
de l'activitat humana, nostres ilustracions,
essent notables en si, resultaven com deslli-

gades del cos de la revista, y així, deixant a
nostres ¿onftares la especialitat artística, podrém dedicarnos més proritosament a nostre
veritable y propri afer: les qQestions literàries, polítiques y filosòfiques.
A més de les aventatges ja indicades, oferim a nostres suscriptors, en compensació
dels dos o tres números ilustrats, un major
nombre de planes en els volums de la Biblioteca, donchs així com ne solien rebre
unes setcentes anyals, ara'ls hi repartirém
a l m e n y s n o u c e n t e a p l a n e s , sense que
poguém precisar el nombre dels volums (de
tres a quatre), car aixó depèn de la extensió
de les obres cscullides.
Els tomos extraordinaris de la Biblioteca,
nostres abonats podrán adquirirlos directament de l'Administració, ab uo 25 per 100
de descompte. Si l'actualitat ho requereix,
també'n publicarém de gravats y suplements,
però aixó. ben entès, com a torna y eo obsequi a nostres suscriptors.
La llista de les obres que tenim en cartera
o que'ns han sigut promeses ens estalvia
d'insistir sobre la creixent importancia de la
Biblioteca de JOVENTUT; la valiosa colaboració ab que compta nostre periódich encara
será aumentada ab la de distingits literats
que ab llurs escrits tradubits de 1 Esperanto
tindràn a nostres llegidors al corrent del moviment politich internacional, y com que la
llengua del Doctor Zamenhoff ha sigut adoptada per la Unió Catalanista com a idioma
auxiliar pera ses comunicacions exteriors, nosaltres, al publicar una secció especial esperantista, y gramàtica y diccionaris, cooperarèm a l'obra de l'ajuntament de tots els qui
tenen ideals de progrés.
Creyèm, donchs, que'l públich català seguirà aíavorintnos com fins ara, y que tots
en sabrán grat de les reformes indicades: els
suscriptors perque'l valor dels llibres repartits sobrepujará l'import de l'abonament, y
els simples lectors perquè, posat el número a déu cèntims, JOVENTUT estarà a
l'alcanç de les persones de més modesta posició.

BASES
!.• En tots els kioscos y llibreries de Barcelona y en les cases de nostres corresponsals, se trobarà de venda JOVENTUT al
preu únich de 10 cèntims. Els números continuarán publicantse com fins ara, peró sense
folletins.

2.' Els suscriptors, ja directes d'aquesta
Administració, ja per mediació dels nostres
corresponsals, rebràn setmanalment els números de JOVENTUT sense folletins.
Ademés, rebràn durant el transcurs de
l'any tres, quatre o més volums enquader-
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nats a la rústica d'obres uriginals e inèdites^
dels millors escriptors catalans, alternades
ab traduccions d'interessants obres estrangeres. La importancia d'aqueslas obres pot
compendres per la llista d'autors y tituls que
publiquèm més endevant.
•
Per lo menys donarém al cap de l'any l l i bres per valor de 9 pessetes, fent un total
de 900 a 1,000 planes. Dues o tréscentes
més que'ls anys anteriors.
3.' Les suscripcions podrán ésser per un
any, per milj any, 0 per trimestres naturals.
Als suscriptors per un any y per milj any,
al fer efectiu el rebut se'ls hi donarà'l primer
volúm, que aquest any serà la novela d'Enrich de Fuentes
'
.
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Els suscriptors per trimestres no rebràn
les obres fins haver pagat el trimestre subsegüent al cn qué's publiquin.

OBRES
QUE'S REPARTIRAN

4.' El repartiment dels llibres se farà a
domicili a Barcelona, y a íòra per medi de
nostres corresponsals. Els suscripiors de fóra
que s'hagin suscrit directament rebrán els
llibres per correu, peiò may a vans d'haver
fer efectiu l'import de la suscripció.
5." Els suscriptors 0 altres lectors que
desitgin les obres enquadernades carlonni,
podrán demanarho y se'ls hi entregarán
enquadernades mitjançant 50 cèntims per
volúm
6." Els actuals suscripiors se considerará
que continúen si no avisen lo contrari,
7.* Les suscripcions poden fersc directament a aquesta Administració 0 per medi de
nostres corresponsals, a n'els qui deuràn exigir el rebut fet per nosaltres. JOVENTUT no
reconeix aliresrebuts que Is seus.
8 ' Els suscriptors de fóra que's suscriguin directament poden enviar l'import por
medi de segells de correu, o per Uiurança de
giro muluu en carta certificada.

EN PREPARACIÓ

DE FRANCH A L S SUSCRIPTORS,
SUCCESSIVAMENT, EN L A FORMA

DITA

ORIGINALS

Romàntichs d'ara, novela per Enrich de Fuentes.
Drames rurals (segona serio), per Victor Català.

En Valentí Almirall y son temps. (Estudis de l'home y dels orígens del Catalanisme politich, seguits d'algunes obres menors del biografiat), per Eudalt Canibell.

Sang blava, novela per Carme Karr (L. Escardot).
L a Culpable, drama per Adrià Gual.
Y altres obres de Maragall, Felip Palma, Joseph M.» Folch y Torres, etc.
TRADUCCIONS

Alkestis, tragedia d'Euripides, traduhida per Salvador Vilaregut.
Juli Cèsar, tragedia de Shakespeare, traducció d'idem.
Les ànimes solitàries y L a campana engolida, de l·lauptmann.
Pere Gynt, de Ibsen.
Els Problemes de l'Antologia grega, proposats en versos catalans, comentats y
resolts, per R. Miquel y Planas, etc., etc.

Condicions pera la suscripció y venda
C A T A L U N Y A : Un any. .
»
Milj any
»
Trimestre
A L T R E S REGIONS D'ESPANYA: Un any
ESTRANGER: Un any
Número correm . . .
Atrassat .

. . . .

8
pessetes.
4 5°
"
*3S
"
9
l)
«o
franchs.
«o
cèntims.
20
"

