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Me'l va fer conèixer lomeu amich Aladern
y are li en sento grat.
Hi ha que dirho avants: no es pas del nostre temps, en Flores, ni considerat coma home
ni rom artista
De temperament enèrgich, casi hostil al

principi, '1 tracte va amollant la seva rudesa.
T é un caràcter obert a totes les ingenuitats.
Com a fill de Estepona (Màlaga), hont
nasqué'l 1866, posseheix una imaginació fogosa, viva, que li dona propensió a realisar
emr>'e<-e<= propries dels temps romàntichs,
aventures de conte.
A la pàtria deu la seva ruina; mes ell,
patriótieh empadernit, creu deure s a la
pàtria. Al cap d'alguns anys de córrer per
l'Europay l'Amèrica, sentint la nostàlgia, ha
retornat a n'ella; trevalla encare per ella y
li somnia noves glòries.
Quan flagella, irat, los qui mercadegen
com falsos artistes, pren lo seu dir una v i bració càustica, despiatada, dreturera.
Davant una injusticia's torna agressiu Ab
los amichs es infantivol; ab tothom es un
caballer perfecte, un sincer altruista.
En lo seu apassionament per la forma, de
la que n'es un apòstol, no tranzigeix ab a l tra escola que no dongue la solució clàssica.
Ha estudiat molt de temps a Roma, a F I o rença, recullint lo fruyt de les lliçons d'eminencies com son : en Cessar Mariani, en
Fogetti. en Lluis Amicis, dels quals ne parla ab fonda veneració, lo meteix que del seu
protector, lo critich espanyol resident al
Nort d'Amèrica, en J . C. Cebriàn.
Cultiva'l lema "l'art per l'art". Solzament
alena per realisar la bellesa. E s un clàssich
concient, com ho proven les seves carpetes
plenes de copies de Buonorroti, Rafael, eizètera. N'ha desentrenyat lo segret, l'esperit
d'aquell incomparable art serè y ab ell ha
vivificat les seves obres, conseguint ferlo
resurgir iove de nou
Com a perfecte clàssich es un perfecte
anatòmich, un cuidadós artista de les proporcions; los estudis anatòmichs minuciosos
que ensenya ne són una prova d'això.

com en la del nin. Trobem ben entesos los
ropatges y los rostres originals, si bé'ns van
plaurer més los del estudi.
"La nit de Luisiana". E s una composició
més propria de la pintura. L o clar y obscur,
traçosament resolt, donen la impressió nocturna. Tenen calitat los ropatges, lo cel, les
boyres, los accessoris, del conjunt se'n desren un corprenedor misteri. Pel còs d'ella
i corra la vida; empro los muscles del coll
se dobleguen, no's contrauhen. Los àngels
que al seu entorn revoletegen tenen certa
vulgaritat.
"Lo petó 'del èxtassi". L a ncya, casi una
nena, en lo moment del suprem goig estreny
frissosament lo cupidet aymant. L o còs
d'ella, de línies ondulants, mòrbides. es
abandonat a una dolça lascitut, contrets los
muscles del abdomen y cuixes. S'emporta
tota la atenció del quadro aquesta figura
colocada a l primer terme. Treu cert interès
a la compo iició la circunstancia de presentars'hi nua. L a actitut del cupidet no es
propria y demostra poca passió. Los ropatges donen cert reculliment pudorós y les
Les obres que havem fruit del esculptor flors vida , resol sabiament lo fons de la
que'ns ocupa són indiferents a les- marejacomposició.
des de la vida.
"La peste de Milàn". "Lo martiri de Sant
Anem a ferne de les mateixes un agrupaIsidro".
ment, una classificació, un anàlisi.
Ha sentit los temes que són tractats ab
Podríem posaries en dos grupos que responen a dos períodes en la personalitat del valentia y fermesa. Són ben posades les figures, justes y apropiades d'actituts; tenen
autor. En quan a la classificació es la se- certa individualitat de caràcter que dona al
güent:
quadro una impresió de vida, al meteix
Estudis del guix; escoles alemanya, ro- temps que'ls sentiments adquireixen una rimana, florentina y copies.
quesa de modulacions. Lo relleu últim es
Estudis del natural; Acadèmies, Anato- concebut segonsla manera pictòrica, circunsmies, figures de simetria. Devem remarcar tancia que havem notada en altres obres.
algunes acadèmies que són models de correc
Retrats:
oió, de llimpiesa y seguretat del traç, v e E n aquest genero tant difícil, l'artista es
yents'hi un bon ffust en la pose; així com admirable. Ha sapigut comunicar a les seves
ciència en la col·locació de les masses de obres una vida, una veritat remarcables.inmuscles.
terpretantab conciencia'l model, conseguint,
Obres arquitectòniques:
dintre lo just, ferlo interessant. En lo buste
Monument funerari; de linees correctes, den Martínez Vargas sor. tractats ab minúde silueta apropiada. Monument dedicat a cia excesiva'ls accidents del trajo.
n'En Audubon: de caràcter sobri , perfil
Ademés té: l'estatua de Maria Pita.de poch
lleuger. L'expliquen uns relleus, puix sense interès, un estudi notable, " L a nit, Venus y
ells no s'endevinaria pas l'estament de la Mavte , que recorda una composició molt
personalitat qual recort se tracta de perpe- vu'gar. Llosa mortuòria ab un àngel c l à s sich del tot...
tuar.
Havem analisades molt depressa les obres
"Arch de triomf en honor de les Arts fidianes y pelessianes. S ' h * conseguit una del que jo nomenaria primer temps del a r bona combinació dels ordresarquiteetónichs; tista, caracterisat; per una manca de persomes tot plegit té c o n un ritme inexpressiu. nalitat, indecisió en lo fer, cert academisme,
Potser s'explica per la manca d'una dimen- exteriorisació incompleta , insincera de la
sió predominant; l'alçada es casi igual a la emoció; influencia gran dels mestres partillargada; per altre part l'àtich creen que re- cularment de Rafael y com una forta disposultaria baix si's realisava l'obra. Ab tot se sició pel genero pictòrich. E n aquest període
gosa d'un compost armònich, bell, destruhit preliminar, inevitable, la personalitat del
en part per la feixuga cadena y'ls guarda- artista's troba latent y no més se trasllueix.
rodesqueenronden lo monument, ofegantlo, Vejam les obres del període en lo qual es
empressonantlo, restintli lleugeresa y vi- més determinada.
sualitat
"Quatre triangles esfèrichs representant
Esculptures :
Europa. Asia, Afric?. y Amèrica". No són
" L a verge de la benedicció". Potser es •pas fredes alegories senç cap interès. Quatre
molt influida de Rafael tant en la pose|d'ella

Les passions, les lluytes ferotges, les ànsies que omplen la vida, no li diuhen res a
n'ell; no ha trobat en totes aquestes extremituts cosa prou digne d'enaltiment per la forma pura. Combrega en la serenor d'un ideal
immaculat y en ell s'inspira.
Lo nostre artista ha sentides les angoixes
d'una vida tormentosa. Eocare era un noy,
quedà orfe. Entrà després al servey d'uns
pescadors de coral; s'allistà a les marines
de guerra espanyola y yanki; s'ha batut tres
vegades; ha sofert la desgracia de quedar
paralisat de tot un quarter dret, lo que li
priva de trevallar ab lo bras d'aquest cantó; mes ell es traçut, sobre de tot lo mou una
gran fé. Ha conseguit ensinestrarse ab la
mà esquerra, realisaat ab ella les seves
obres mellors. Mes tot aquest torrent de dolor no ha filtrat en l'ànima del artista, y es
que ell s'arbora ab les febroses radiacions
d'una antorxagenial, dirigides en vers la conquesta de la bellesa. L'art suprem li dona una
doll de bàlsam.

E

correctes matrones, sagellades ab los signes
fisiognòmichs dels respectius pahisos, se
mostren magestuoses, ab imposant gest, ornejades de tots aquells atributs que les caracterisen y que donen a cada plafó decoratiu un caràcter y aspecte distints. Lo traç es
se2"ur; la composició és clara, garbosa, enriquida per les accentuacions del obscur, per
les suavitats del clar y de la penombra, per
la varia calitat de tots los components. En
ella's veu la mà córrer segura y la inspiració enlayrarse franca.
"Los quatre evangelistes". No són místichs, son valents, dominadors, excelsos. Se
presenten ab la magestat de quatre grans
pares, de quatre grans llegisladors. Les testes són venerables, no decrèpites ; potser
massa semblants. Los hi doneu més severitat los recursos simples de la composició,
harmònicament colocada dintre 'Is cercles
que la tanquen. Los ropatges són tractats
ab sobrietat y a la manera rafaelesca.
"Les cinch virtuts y la Església". Són estàtues grandioses, severes, dignes. Desperten tot l'interès perquè'l símbol es visible.
Tenen les proporcions agegantades empro
harmòniques. Los rostres guarden la serenor deies alegorits clàssiques, cot prenen y
dominen. Havien d'anar ab los evangelistes
col·locades a la fatxada de la Catedral de
Sevilla; no les trobem de propri d'estil, puix
aquella es gòtica.
"Catorze relleus pels Caputxins de Sevilla". Representen epissodis del Antich Testament. Si bé interpretats clàssicament, no
influeix aquesta circunstancia en la seva
originalitat. Uns se distingueixen per lo fàcils, altres per la traça, mes no cayent may
en la trivialitat; al contrari exteriorisant
sovint un intens sentiment. L a gradació dels
primers térmens, en alt relleu molts, al fons
es resolta a conciencia, pas?antse dels uns
als altres insensiblement, haventhi ayre,
llum entre ells, destacantse bé'l clar del
obscur y les transicions de llum. Les figures
tenen gestes y actituts sobris. Respecte la
indumentària de les meteixes no respon pas
a la veritat històrica, ressentintse del meteix
tot lo que es ambent; arquitectura, pahisatge, accessoris.
Segons la nostra particular manera de
veurer, la personalitat artística d'en Flores
no s'ha pas desenrotllat per complert. Lo que
veyem d'ella no són més que irradiacions
d'un intens foch que cobeja, prometedores
d'un estil propri, inspirat en lo clàssich. No
són pas qualitats lo que li manquen al sus
nombrat artista, sinó camp hont lliurement
puga treureles a relluhir; un camp hout
puga gastar energia acumulada.
A n aquí casi hi es extranger. Això reunit
a les circunstancie8 crítiques que'l lliguen,
lo posen en la dura necessitat de restar
inactiu, oblidat de tothom. E s això un càstich
més terrible que totes les penalitats sofertes,

perquè ell dú a dintre moltes coses que necessita exteriorisar.
Record mnos del home qui ha vingut a
trevallar y a la vegada desitjem que'l renaixement de Catalunya dongue lluissors al renaixement del artista creyent, fervorós,
sincer y admirable.
J. FERRAN

Preludi

TORRAS
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I
Cauts y perfums—efluvis de la plana—
v arbres y nius, masies y collades,
bèsals ha poc'u la boyra vaporosa,
m c i n t que al lluny ressona una campana
qu'incita al res de totes les vesprades,
trencant tot just la calma magestuosa.
Pels margenals s'acotxen les violetes,
y gisclen frecli del rech les orenetes,
cercant l'antich redós de la lloseia;
scabeu les aranyes la fusada,
reprèn lo roscinyol bella cantada,
y entr'obra uu capoll més la passionera.
| 0 b sublim cap altart!.. Herruosa y bella,
ru'atrau y sugestiona l'encontrada,
qne mentre'l dia acluca la parpella
m'es grat enlafurarhi la mirada
y .u ruixar me encisera melangia,
breçant tot lo meu cor santa poesia!—

Gratitut
IV
A1 llach soliu—clapat de vert
l'aygua hi borbolla,
que ' I gripau brut—tacat de llot
surt cap enfora.
Mira al entorn — y veu que 'I sol
s'amaga en l'ombra,
y ab lo cap alt—joyós del lloch
un himne estlora.
•Sortiu, gripaus—del fons del llach.
sortiu granotes,
entre nua llum v una altra llum
tenim nostra hora.
Mentres fon clar—no 'ns van voler
per pocb sonores;
lo dia clar—no 'ns vol mirar
per poch hermoses.
L'aygua del llach—ens fa un bon llit
de blana molsa
y un mantell fosch—abriga '1 llach,
v ell ens acotxa.
Llach y mantell—ens donen pau,
vivint joyoses;
donchs ab cor franch—femlos pressnt
de nostres gloses.»

i*
Fragments de la colecciò fesll·um recentment Ilorejada ea los Jochs Florals del Poble Nou.

Y «vora'l llach—ab alls oberts
tan los gripaus—com les granotes,
canten la joya—qn'han sentit
quan ha arribat—lo mantell d'ombres.

Profanes
V
A la frescajdun ombriu,
bell racer de primavera,
van florint com cada estin
los lliris tan blanchs—y d'olor encisera.
Són los somnis de la nit
los lliris blanchs de les prades,
qne 'ls cuiten havent florit,
abriagnes d'amor—les gentlliques fadea.
T cercantlos tot cantant
brecen sos cors delectaoces
ab lo goig qoe sentiran
portantlos al pit—al comeoç de llurs dances.
Mes, dançant senc parar m a j ,
los lliris blanchs se marceixen,
y les fades, com feble desmay,
cansades al fl—sobre 'ls llirs se rendeixen.
Y, serena, entant, la nit
va plorant frescal rosada...
Cada lliri blancb marcit
es un somni desvanit
y nna perla més—al demnnt de la prada.
J. VIVES Y

esperit il·luminaren la nostra època, caygueren sota l'inexorable dalla del temps. Heus
aquí, donchs, que ara'l telègraf ab sa lacònica brutalitat ens anuncia la mort d'en Giuseppe Giacosa Es aclaparador!
Cada vegada que concentrem l'esperit y
veyem la fràgil caducitat dels homens y de
les coses humanes, ens embarga una profonda tristor, y si'ns deixéssim abatre per tal moment decauríem en lo més negre pessimisme y tal cop en l'escepticisme més fret que...
mes, parlem d'en Giacosa.
iUna critica?
No. Que al esperit que encai a aleteja sobre les inertes despulles del poeta sols hi arribin paraules alades, eixides de lo més profón del cor, senç que'l cervell hi hagi estampat son segell fret.
Tothom que hagi sentit, (assistint a les
representacions deis drames d'en Giacosa)
l'extremitut de plaher, de dolor y de pietat
immensa corre per sis venes; tothom que
hagi fruhit de la suau, melangiosa y dolcíssima poesia que brolla, de ses obres, estem
segurs que no deixarà de dirigir un pensament gentil al gran que desaparegué, y de
llensar una llàgrima en recort del home de
bé y eximi artista.
C T T A L O N I A , sempre sensible a tot lo que
es gran y bell, rendeix ab aquestes curtes
ratlles son tribut d'afecte y admiració sobre
la tomba apenes closa del ilustre autor de
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le foglie. e t c , no sença augurar que'ls nostres
joves dramaturchs sabran havei profit de les
genials petjades que'l gran immortal italià
va deixar e i lo teatre; y'ns consolarem de
l'irreparable pèrdua, pensant que si Giacosa ha mort materialment, son esperit grabat
en les planes de sa obra brillarà atravers
dels segles com astre lluminós, vencent a la
mort.
PflRODI

Giacosa

Lo voraç mutilat per Júpitre, lo vell Saturn, aqueit any ha sigut més fatal que may
ab la mísera humanitat que dança bojament
en l'espay, cavalcant nostre planeta
Lo terratrèmol d'Italia, la catàstrofe de
les mines franceses, los terratrèmols de
l'Orient y l'Amèrica, així com també les cremes y'ls desastres marítims, poden testimoniar que'l vell y irat Deu té molts punts de
contacte ab la famolenca lloba vaticanesca del
Dante, quina
«Dopo aver maogiato ha pia fame che pria>

Mes, es necessari, ab molt greu pesar nostre, reconeixe que'l paladar del íill d'Urani
aquest any ha anat retinantse y no s'ha acontentat solzament ab son past de pedra, sinó
que també ha anat espigolant les més rosades espigues del enginy humà.
Lo genial descobridor del Radium, Ibsen,
Vassallo y altres cent que ab los raigs de son

S e n ç a amot»
Les ginestes que enflayraven
a la serra 's van marcir.
Los aucells que més cautaven
ja fa temps que'n van fugir.
Aquell sol plè de puresa,
va minvar la seva llum;
y ara embanma la tristesa
a la terra, y la consum.
; L'amor meu es enterrat!
L'alegria ec la montanya
s'ha acabat!
Fermi F À B R E G A S

ü'Afícabota
A Rafel N o g u e r a s Oller

Lo tramvia havia sortit carregat de la
ciutat y encara pel camí s'anava omplint de
persones que frisoses procuraven encabirshi
de qualsevol manera, desitjoses d'aban lonar los' calorosos carrers de la població y
poder corre en plè camp, com si la ciutat
hagués estat empestada. J o també vaig pujarhi allà als extrems deis arravals, hont
acaba'l pla y comença la montanya. E n front teniem aquella costa del Tibidabo verdejant de pinedes y ginestreres que avants
nos calia pujar a peu per anar a combregar
ab la natura, en vista del Montserrat; més
lo nou carruatge, arrapantse com un llargandaix per son camí de ferro y grinyolant com una fera, començà a pujar montanya amunt descrivint un seguit de g i ra-gonces encaragolades com les d'una
serp infernal, tantejant los flanchs de la
montanya fins a enfilarse a la més elevada
cresta.
Quan fou al cim de la carena, deixant
la punta del Tibidabo a la dreta, lo carruatge impulsat per la pendent, se afuà com un
rèptil enardit per la soleyada cap al coll de
Vallvidrera. Moments avants d'arribar a la
plaça tocà'l timbre y'l tramvia's parà casi
en sech. Devant meteix de nosaltres se presentà de sopte una casa ampla y blanca,
lluhint a plè sol ab uu esclat de blancor enlluhernadora que feya més intensa la tofa de verdor que l'envoltava, lo march de
montanyes atapahides de pinedes y'l blau
del cel immaculat, fort, com lo mantell
d'una verge. E r a can Baldiró, l'hotel d'antiga nomenada.
Allí baixaren vuyt persones totes de colla, tots castellans, un d'ells vestit d'uniforme militar, cantant y rient, parlant en veu
alta, Jconversant d'oficines y de toros y demés coses seves, en mig del mutisme dels
demés, que semblaven imposats per la seva presencia, com si'ls banchs del tramvia
fossen los de la sala d'espera d'un edifici
de l'estat. Baixaven tota la colla y se n'entraren a can Baldiró lleugerament entre'l
llampegueig dels raigs del sol que feyen espurnejar les pedres de ses anells y les empunyadures de les seves mangales
Ab un altra escapada'l tramvia sigué a
la plaça de Vallvidrera. Allí, terme del
viatge, baixarem tots L a part sombrejada
de la plaça estava plena de gent. L e s taules dels cafès a plè ayre estaven atapahides
de parroquians refrescant o prenent cafè,

y dalt de la terraça del Restaurant Sant Jordi
formiguejava de senyoriu que dinava o esperava dinar, enrotllant taules entovallades
y ben servides, com les dels mellors restaurants de la ciutat.
Per un curt carrer que s'obria de cara
al Montserrat, vaig sortir de la plaça tirant
montanya avall, cap al fondo de l'OriolaLo pahisatge era hermosíssim, tal com jo'l
somniava entre'ls carrers urbanisats de la
capital; alzinerars y pinedes, ginesteres y
coscollars, tota una naturalesa selvàtica y
reconfortadora del mal d'urbanitat y civisme aclaparant. A la esquerra deixí la Font
de la Teula hont formigueja encara massa
gent; a la dreta, sobre un planell y mig
amagada per l'espessetat de les copes dels
pins véns, blanquejava la senyorial masia
hout mori'l més gran de nostres poetes, l'incomparable Verdaguer, y jo seguint avall,
sempre avall per la vora de l'Oriola, vaig
trobarme senç adonarmen a la « Font de la
Manigua. »
L o siti es bonich y frondós, pintoresch
com pochs n'he conegut; allí, a l'ombra de
grans bardiçals surmontats de gegantines
albes y pollancres, entoldat per la negrenca ramadà de vells roures, s'amaga una humil caseta y murmura un rajolí d'aygua
fresca y crestanina. Lo fondo de la riera
forma una sala engravada, fresca y espayosa, y tot al voltant dels marges s'extenen rengleres de rústigues taules, fetes de
taulons clavats sobre troços de tronchs enfonzats a la terra, que llepen devegades les
aytíü.'s de la torrentera.
Allí també hi havia gent, mes lo seu aspecte m'agradà més que'l dels buròcrates
de can Baldiró y que'l del senyoriu de Vallvidrera. Vaig beure y vaig assentarme al
cap d'una taula desapartada, per mellor
observar lo quadro. iQue n'era d'interessant
aquell reconet de montanya I Allà, al íous,
la font may desemparada brollant de la terra y cantant la seva argentina y humil can
çó; al costat la caseta d'hont entraven y
sortien constantment dones y homens ab
caçoles y plats fumejants, ab sa finestreta
al fons de la qual se bellugava'l busto simpàtich de una senzilla pagesa convertida en
tavernera; a un costat y altre sengles rengleres de fogons hont bullien desbocades
caçoles; totes les taules plenes de famílies
ab ses maynades menjant, bevent o cridant
alegrament com aucells que han lograt fugir de la gàbia que'ls retenia, y per sobre
de tot, l'arbreda extenent ses copes remorejantes ab xerradiça d'aucells y lluhiçors
de fulles verdoses y platejades.
Vaig mirarme les persones una per una.
Allí, prop meu, hi havia un vell, gros, de
cabells blanchs y carn emmorenida. Seya
a terra y tenia entre les cames una gran
caçola que li havien deixat escurar una colla de joves que acabaven de dinar allí al
cap de la rústega taula. Ell, acossat per la

una guitarra. J c v e s y noyes s'alçaren per
ballar al mig de la riera. L o vell del tambal
s'alçà tip y satisfet, y dret, apoyat a la taula, ab l'una mà picant al tambal y ab l'altre sonant lo flaviol, entonà un ayre popular al tò del qual seguiren los altres instruments y ballaren los joves. Seguidament,
senç adonarmen, vaig veure dos homens
vestits de Mariotes ab les faldilles y mocadors que s'havien llevat les dones per lliu—
rarse de la calor y's posaren a ballar també
grotescament aquell ayre popular. Los joves de la primera colla s'aixecaren també
atrets per aquella passatgera alegria, y
emmascarantse, se posaren a ballar lo cake-val ab moviments groteschs y desacompassats, raentres que un poch més avall en
un recolze del pati, una munió de joves y
vells ballaven la sardana; al costat una colla d'aragonesos catalanisats puntejaven la
jota o'l fandango, y ací y allà, per sobre l'arena y pedruscall del riu, nombroses parelles tombaven pausadament y ab voluptuositat al compàs de l'improvisada musica.
Jo'm contemplava aquell quadro abigarrat com una visió febrosa, filla d'upa
imaginació malalta, y que 110 obstant era
realitat. Oh 1 altres vegades somniant o delirant havia vist espectacles semblants
plens de c ipgiraments y antítesis desbaratades, però en aquell moment no era jo,
no, qui estava malalt, era la pròpia naturalesa que s'havia enfebrosit. Pensava ab
aquell grupo de buròcrates castellans entrantsen a can Baldiró xerrant més que
sachs de nous; ab lo mutisme aclaparat
dels del tranvia; ab lo senyoriu de la plaça
y hotel de Vallvidrera; ab aquella família
lleydatana arrancada de la terra que'ls havia criat; ab aqueila mare castellana que
deya fill meu ab una llengua que no era la
seva y ab son fill que no parlava j a la llengua de sa mare; ab aquell pobre famolench
Violet,
Violet,
y ab aquell musich empordanès escurant
may bevem, m a ; bevem, may bevem,
caçoles; ab los aragonesos puntejant la joia
poseu vi, poseu vf, poseu vi;
en un fondo de Vallvidrera; ab aquells joun traguet,
ves catalans ballant ridiculment un ball
un traguet,
de negres, y tots, en confusió, se m'apasinó mó n'anem,
reixien com un escamot de gent desnaturasinó mó n'anem.
Usada, prostituhida per l'afany de quelcom
Y reyen bojament, però ab aquella ria- que no pot definirse y que'ns subjuga a tots
lla de disfreç que's fa ab la intenció de vo- y'ns atrau fatalment cap a la gran arcabota, pervertidora de pobles y de races.
ler riure.
En una altra taula hi havia una familia
aragonesa, que's conexia que feya alguns
Mentrestant, derrera les montanyes, seanys que vivia entre nosaltres.
guda vora'l mar, endormiscada sota les arL a mare deya a són fill de cinch a n y s :
dors del sol, la ciutat reposava per un mo—Quieres tomar cafè, fill meu >
ment; tots fugien d'ella, tots s'apartaven de
—Si no me'n dones!—li contestava ingè- sos antres malsans per l'.ençarse als braços
de la naturalesa que havien d?ixat volunnuament en català'l noy.
Quin trasbals hi havia hagut en lo intim tàriament, però era sols per poca estona,
d'aquella mare que parlava en la seva llen- vana provatura de prostituta que intenta
gua y deya'l dolcissim mot de fill meu en una inútilment de regenerarse. Dintre poques
hores la gran arcabota tornaria a recullirparla que no era la del seu cor ?
Anava passant lo temps y jo observant los a tots en sa estada, los uns dins ses cambres luxoses, los altres dins ses coves miaquestes curiositats.
De prompte sonaren uns ferrets, després

gana, casi afamat, ab la cullera als dits y
un rosegó de pa a la mà esquerra, anava
escurant y menjant ab dalit les sobres de
l'arroçada, ab un que altre tall que hi havia
quedat.
Un poch més allà, a la taula d'enfront,
hi havia un altre vell, més decentment vestit, segut a la taula vergonyosament, que
també escurava ab menos gana una caçola
que li havien donat una bona familia que
allí al costat se menjava j a les postres.
Lo primer vell, que era pidolaire no portava més que un sach que havia deixat en terra. Lo segon pra un artista popular, portava un tambal y un flaviol, era un d'aquestos
musichs humils que acompanyen los g e gants en les professons parroquials y toquen
en les festes majors dels llogarets inprovi
sant balls populars en un cap de carrer o en
un reco de plaça. Per son vestit y són posat
semblava empordanès.
Allà més lluny, en un cap de taula, hi havia una familia ben nombrosa y interessant:
Una vella que devia ser l'avia, un home y
una dóna de més de quaranta anys, pare y
mare de dos joves de divuyt a vint anys,
d'una noya rossa d'uns quinze o setze, als
quals acompanyaven dos joves de més edat,
de vinticinch a trenta anys, que's veyen que
eren amichs seus y fills ue la meteixa terra.
Per son parlar y per llurs fesomies tirant
a aragonesos se veya que eren lleydetans
deia frontera d'Osca. Mirantmels pensava
en camps abandonats, cases vuydes y poblacions mortes. Me3 tots estaven alegres y
ditxosos, però alegres d'una alegria falsa,
d'una ditxa postiça que no arrancava de la
propria intimitat. Menjaven ab gana y cada
cop que un alçava'l porró, los altres cantaven ab tonada senzilla y fresca, ab l'accent de la seva terra, obrint molt les e s :

serables, però tots, tots enfangats eu lo llot
de la naturalesa pervertida. Y jo també,
guanyant ab esforç lo cim de la carena,
vaig devallar fatalment cap a la ciutat.
tloseph
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y qu'els fiels vagants, perduts per dins la nit,
signin nous sacerdots de ton cuito enaltit!
J à sé qne patiràs, trovaràs desenganys,
mes tens al teu devant les forces y los anys
y tens, encara més. nna ajuda més forta,
essència de vigor essència jaroay morta...
—«biguis? per favor, qu'és, àliga soberana?
—«L'Ksprit inmortal de la Pàtria Catalana!»
Hosselló

j .
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CRÒNICA Y COMENTARI
La Sardana

Renaixement
Veniha, desde temps patin' mal incurable...
De sus li.is menys-preuhat, enllaquit miserable,
perdia, poch à poch, sens q'ie s'en adongués,
sos geston favorits; perdia, lo que» més.
ses forces, ses virtuts. Sa veu ja no sonaba
com cant de gall guerrer: qui al lluny se trovaba
j a no l'ohuia més... Tothom dehia: se mortl
Y ell que fon tant grand y ell qce fou tant fort,
dels mateixos infants se vehia escarnit...
Ell que fou Cot de Ulum moria dins la nit!
Varen cridar: «Es mort!» Sobre sa fossa closa,
per mor que mai n'ixis, van posar pesant llosa.
Als entorns d'hont jehia. per millor l'ofegar,
les h e r b e s del olvit, à dolls, y van sembrar.
L'ibero y lo Franch se partiren ses terres
y l'altiu Pirineu. ses orgolloses serres
jà no furan templos de tots los catalans,
mes si termaneres separant los germans!
L'eslrigol y l'arce, lo punxant argelat,
la llosa, poch à poch, habian cimentat
y sols algunes flors tristes y planyivoles
dins lo cahos frestech obnan ses corol·les.
Ningú ja no sabia 'liont dormia'l Tità
quant, de sobte, uu M a t i per fi se desperta—
y dins lo sol llevant, al ixa sa llum rosa,
donant on cop d'espatlla, va destimbar la llosa...
La pedra botejant, allà baix dins la nit,
arriva, à bossins, dins lo vall adormit,
despertant à sou pas los antichs torna-veua
fent passar com friso dins tots los Pireneus.
L'àliga dels serrats dins lo seu vol s'arresta.
Sobre 1 fill dels Sigles, lo fill de la Tempesta
e x i s t i t sou ala inméns com protector escut,
diguent: «CennA. solut! Siguis lo ben vingut!
D'ensà qne't subterraran, ta terra es inculta:
mira, per tot arreu, com la mala herba exulta!
De tus camps productius, mira lo que n'ban fet:
semblan, sens un sol roura y sens un sol abet,
garriga desertà, semblan era batuda
nont tota cultura es à jamav perduda!
t'ods cercar de tus fills la nissaga potent:
lo vent de la dissort de Llevant a Ponent
com puuyat de fullas. per tot la ha escampada!
Sols alguns n'han quedat que malgrat Ja ventada,
à II el terrer dels vells donan algun cultiu,
encara per a 11 i lo leu recort bi via...
Veshi, veshi allà baix donà'ls hi nova empenta,
portà'ls bi l'apoyo de ton braç y ta menta

Un imbècil fraret d'un convent de Manresa, un d'aqueixos esperits que si no són
hipòcrites representen un cas aislat y reçagat, verament patològich y contra natura,
tant freqüents en altres segles, ha tingut la
pensada de publicar una tspecie de libelo
mistich contra'l ball de la Sardana, una de
les costums més hermoses y més simbòliques
de la raça catalana.
No citem cap dels horrors que aquella negació d'home descapdella contra la sardana.
No volem sisquera ni combatrels per no passar per ignocents, però si que volem protestar d'un fet quelcom greu que allí's consigna. Lo cas es que'l tal fraret ha tingut màquina per lograr que alguns bisbes concedissen un grapat de dies d'indullgencies pels lectors piadosos del seu esperpento mistich, y
lo més greu del cas es que entre'ls tals bisbes hi figura'l nom del nostre gran doctor en
Torras y Bages, bisbe de Vich, l'autor incomparable de «La Tradició Catalana», lo
més fervent resucitador y venerador de l'ànima de Catalunya, tant bellament expressada en la sardana.
Nosaltres sabem per persona autorisada
que'l doctor Torras no hi sab res en aquesta
moxiganga piadosa. Lo que hi ha es que les
tals indulligencies se concediren sença la seva intervenció. En los bisbats hi ha un vicari general que maneja totes aquestes coses
menudes, y com que les indullgencies no
costen cap diner, se concedeixen a doll a tothom qui ho solicita, sobretot si es un frare.
Naturalment que'l doctor Torras no desautorisarà'l llibret per no valdren a menos
la seva autoritat, però nosaltres tenim un
plaher en traure aquesta taca de sobre persona tant profondament ilusirada y tant català de soca arrel, incapaç d'haverla pogut
cometre.
Balleu sardanes, joves y vells de nostra
terra, agermaneu vos y ameuvos de tot cor,
y no penseu may que ningú que tinga dos
dits de front puga excomunicarvos per vostra tant humana y patriòtica diversió, y
dieu oue frare

que busca detagermanartot

es bon frare.
Tip. Catalana, Universitat, 47, Barcelcna.
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