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No pretencb, estimadíssim amü-h, donarte consells que no necessites, ni enlayrar
a disquisicions sublims les lleugeres consideracions que vaig a ferte, no en lletra closa, sinó en les planes d'aquesta Revista,
car d'ensà qu'has agafat eixa malaltia parnassiana no sé hont vius ni se't veu enlloch,
ocupat com estàs en la fatlera de posar en
sonets més o menys correctes fins les gazetilles dels diaris. "
Tu no ignores, perquè hi has presa part
activa, que lo que aqui's forma, a lo que
aqui's v a . es a encomenar la vida catalana
d'un ideal de grandesa, un esperit de sobirania y un geste de rebeldia. Avans d'assolir lo self governmmt,

ens hem adonat de que

qui vol pot, y hem procurat la redempció
interior de cada un de nosaltres, creant un
esperit colectiu per assolir u n a voluntat
nacional. Y hem pensat en la Ciutat, la
gran sintessi de la Catalunya lliberada,
concentració de tota nostra vida espiritual
y efectiva, y posantbi tots nostres amors
l'anem aixecant penetrada de civiltat, bella,
atrevida y ufanosa. Van e l e v a n t s e 'ls
somptuosos casals, los emporis de riquesa
y ' l s temples del saber; s'obren les b r l l e s
viesyobrim nostre cor y juntem nostres
afectes a les grans obres que realisa la civilisació.
Per ésser grans, per ésser forts, hem de
sentir la necessitat de serho, y hem de Uuytar obstinadament, rrn dia derrera l'alfe
contra les plagues que amenacen nostra
creixença: los atavismes malèfïchs, l'acció
funesta del Estat, la candorositat dels
humils, la vulgaritat de les anomenades
classes mitges, ravaricia de le5 altes, la ineducació general, la falta d'esperit civichy...
la vacuiíat y insignificancia dels qu'a boca
plena s'anomer.en los intelectuuls..
D'aquets dorrers te'n parlaré ex.iussivament, dihente lo que me'n sembla.
mSé que ets enamorat del enginyós concepte
de l'art per f aw. Donchs creure ar> això es u m
estupidesa; l'art per ïart, segons Nietzche, es
una serp que's mossega la cuba; dir l'art per
fart es no dir

res.

Es que suposes una distinció, una separació entre l'art y la vida obranta? Es que
creus qu'un home pot dividir la seva acció,
preocupantse un'hora del sentit <í« la vida,
de la mora , de política pera'l règim y govern dels pobles; altra progectant obres que
signifiquen un avenç pel seu poble y per la
civilisació, revindicant l'esoerit cient ífich,
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y suposant una diferenciació per ocuparst
de cotes d'arfí Donchs negues tot trascendentalisme a ne l'art y per tant lo poses a la
categoi ia d'una diversió qualsevulga. Dels
qu'arrostegan l'art pel llot de la vulgaritat
y de la conveniència y dels que l'emayren
tant per demunt dels núvols que's pert de
vista, no hi sé veure cap diferencia. L'art
obeheix a una necessitat d'enlayrament dels
pobles y dels homes que influeix en totes ses
manifestacions, tant qu'es lo ressò de la seva
vida y de la seva civilisació. Podries apartar les èpoques d'explendor dels pobles, de
l'art que les ha inspirades? Lo Parthenon,
Palas Athenea, la Venus de Mi lo dels
grechs, les piràmides d'Egipte, la Pompeya
dels romans, la Biblia dels hebreus, l'Alhambra dels alarbs, la Florença dels neo-llatins,
no'ns diuhen lo qu'en aquells temps eren y
volien los pobles que'ls representaven? L'art
deu expressar vitalitat, deu crear; amarat
del sentit de la terra, convertint tot lo existent en font d'emoció estètica, deu ésser la
veu profètica de les futures gestes, la veu
inspiradora del ideal que perfecciona y regenera als pobles, de peus a 'a Mare Terra,
a la Terra estimada, ab l'esguart serè y ab
la veu de la poesia que, segons Emerson, es
la expressió del home, llensa son cant de
rebeldia, contra 1 s corrents, inactual, subversiu, precursor de grans convulsions, y
ens senyala'l camí que deu seguir l'humanitat pera sa u^rfecció.
Catalunya, qu'ha sigut terra de belles prometences, y qu'ab fortalesa |magna ha tingudes, en sigles de probes, condensades
totes les seves energies, y qu'en un període
de temps relativament curt ha recorregudes
les etapes qu'en llarchs sigles han seguit los
altres pobles, crea una literatura portentosa, cada dia més poixanta; uu art qu'arribarà a ésser nacional, una acció de vida,
d'existencia exuberanta. De tant afrontós
endarreriment, Catalunya's posa al costat
de l'Europa ci\ ilisada; divisem nous horitzons, se trenquen los motllos; comencem sortosament a veure la vida intensa, a empendre ab pas segur la marxa victoriosa vers
un avenir de glòria y de grandesa.
Y deixant per anacròniques, per rahó de
creixença, les petites idies d'mmovüitat,
de testaments de sanch, poenv s de masies
y pagesos y tots los sentimentalismes y anyoraments de grandeses perdudes, Catalunya necessita y espera ab fervor lo qu'en
Diego Ruiz ha nomenat lo porta cirij, la veu
evocadora, lo profeta, lo portador de la
Bona Nova, lo qui canti la nostra gesta
heroyca, lo qui, interpretant l'actual estat
d'inquietut, de quelcom que va a crearse y
definirse, de la gestació de les idees, ne
fdssi'l poema nacional y posi totes les forces en acció, qu'es encaminaries al triomfMes, amich estimadissim, hi ha un obstacle que cal destruir a tota ultrança: me
referesch a la moda maligne qne t'has conv

tagiada , la qu ha feta presa en la nostra joventut sempre ardid.i y coratjosa, la
capdevantera del Renaixt ment y l'esperança de la Catalunya de demà. y t'has entregat a una literatura esblaymada y anèmica, que vol disfressarse ab gales de refinat
llenguatge pera amagar la seva ínsignificancia. Si un dia y altre hem d'aplegarnos en
lligues de salut pública pera preservarnos
de les males coses qu'ens amenasse , no
cal dir si convé una creuada polenta y
decidida contra aquest «intelectualisme»
xorch, insubstancial, ab la corresponenta
munió de nimietats, iditis desmayats, gloses
inadaptades, composicions buydes y estantisses, que foren la senyal de mort d'una literatura si fossin produhides sincerament y
responent a un estat de la mentalitat catalana, en Uoch de la «pose» que les inspira.
S'ha de declarar una guerra a mort a aytal combk- de tonteries, qu'una llegio de
pedants y retòrichs, en Jochs Florals, diaris, revistes y lestts , escampen rom un
núvol de llagostes, qu'arribaria a tapans lo
sol y a corsecar aqueixa esplèndida ufanor,
si no'ns decidim a exercir lo «boycot» a ne'l
genre que tu, amich volgudíssim, derrerament t'nas dedicat.
La evolució, franca y determinada del
esperit català, no va al compàs de la vostra
obra. Haveu volgut volar sença enfortir les
ales; haven pretengut orientarvos sença
sapiguer h m anàveu y lo que volieu; haveu volgut bruscament, senç preparació,
amararvos de cuitura europea, y haveu
sofert lo vèrtich; haveu confós les distancies
y heu divisat sois dos detalls que l'enlluernament us deixava yeure, y aixis sols ens
heu dut un bissanisme en lo vestir y un
argot en lo parlar. Com que la vostra obra
no na sigut cimentada, no ha pogut ésser
proíonda y de lo «exiranger» heu dut sols
lo frívol, lo baix, lo decadent, y heu volgut
aclinatarho aqui, senç posarhi l'ànima, senç
originalitat, copiant o imitant los autors de
les reyistes y antologies que constitueixen
vostra erudicció, y ab la sugestió del derrer
llibre llegit.
Aquestes són les noves corrents qu'haveu
dutes? Anèuvosen al diable ab vostres ayres d'Europa!
Haveu posada en competència lo que no
havia d'esser jamay obgecte de discussió,
o 8iala supremacia de la forma en la literatura, de la qual n'haveu fets grans arguments que'is haveu basats en sofismes senzillíssims de desfer. Haveu començat per dir:
cal un llenguatge culte que puga servir d'expressió a la poesia més refinada. Voleu un
llenguatge complert, flexible, un instrument
perfecte d'expressió que traduheixi tot lo
que's vulgui dir? Donchs ja'l tenim: la llengua ab la qual han llensades a l'admiració
ses especulacions en Guimerà, en Verdaguer, l'Apeles Mestres, en Maragall, en
Guanyabéns, en Pagès de Puig, en Ruyra,

Víctor Català, cascú parlant a la seva faysó,
no es prou per escaure ab la «poesia ab
guants?» Donchs perfeccioneula si voleu, mes
ab paraules vives, y aixòserà una qüestió filològica, no de «forma literària.» Mes, me
temo que lo que tu y'ls teus voleu, es un
llenguatge pulit, culte, artificiós, nascut en
hivernacle, pera vestir la vostra literatura
insiginticanta, los vostres pensament- esquifits, volent parodiar a n'aquells bons
subgectes d'en Góngora y l'Herrera, que
ab la pretensió d'aristocratisar la llengua
castellana aceleraren sa decadeneia, creant
noves formes, atenent sols lo valor de les
paraules, a medir fredament les frasea, les
quals sortien arcaiques, fosques, ornades de
ridícoles imatges, boy donant una suau
impresió, però 'ls pensaments se disfumaven prompte, durant sols lo que dura la
impresió que deixa la lectura o la audició.
Y vosalires vos feu esclaus de la forma,
per que c»reixeu del fondo, oblidant que no
consisteix la poesia en una rima forçada,
sinó, qu'aqueixa forma vé determinada per
la visió interior, acomodantse l'estil. Cada
assumpte té son llenguatge y sa forma corresponenta; per tant sobreu los preceptistes:
lo poeta es lo qui viu; y havtu fet més en
vostra nulitat: haveu posat com al «súmmum» de lo perfecte en poesia al antiquat
sonet, al inútil "sonet, cantat per totes les reretòriques com a invenció d'Apol per desesperació dels versayrts y adoptat sols per
grans poetes p.ra cantar coses trivials.
Y vosaltres l'haveu enlayrat com a cosafdivinal y us hi trenqueu lo cap cercant l'entrellat de les catorze ratlles perfectes,
1' «Eureka» de la vostra inspiració. jQué
trascendencia ni coses majors! la qüestió
està en fer cabre dins catorze versos una
idea, no importa quina.
S'allarga ó s'encongeix y si no va bé s'engiponen qualques tonteries ab reminiscències fora de temps, o per les exigències de la
metrificació s'acudeix sovint a la Bíblia
y a la Mitologia en busca de noms estranys
que serveixen de consouants y omplin la
magresa de silabes.
Lo que no va mal en epitafis, lo que
no'm sobra en àlbums cursis y lo que m'agrada bastant en los vanos de les dames,
ho haveu convertit en poesia del pervindre.
No tincb res més per dirte. Llegeix
per acabar lo que diu l'Ixart: «qui's complau en reblarse la cadena, pera fer gala
de manejarse ab ella ayrós, fa l'acròbata
no ! poeta. En tota literatura, 'ús de certa
metrificació enginyosa y complicada demostra senç altre antecedent, sa absoluta vacuitat o sa decadència pròxima. Es l'artifici
del versificador sobreposantse a la inspiració lliure j en realitat qui de tal manera
versilica, fa u i trevall de noy; això es ridicol; més que ridicol: embrutidor.»
F r a n c e s e h P . CU R E T

i \ v d'aqnells qu« ab lo món riuen,
senç dels tristos f*-r esment!
qnan deixin lo món hont viuen
ploraran amargament.
>Ay d'aqnells que ara afalaga
aqueix món injnsticié!
nois ha de faltar la paga
en lo non regne qne vé.

Jesús als pobres
De Capernanm en la fresca! planarà,
no dia'l boa Jesús cridà als humils;
com uo riu capdalós que res autora,
pobrets de tots cantons venen a mils.
De Betbleem. de Tiro y de Jndea,
de Samaria, d'tigipte y ds (Jauà.
de Nazareth, d'Assyria y Galilea
la gentada no para'd'arribà.
Qnan los bumils <le tota aquella terra
contempla'l bon Jesús al seu voltant,
com un rebuig qne'l món soberch desterra,
com broçalla que'l río va arreconant,

>En lo profon de la terra
caurà'l rich de son fals cel
v l'humil que ell ara aterra
veurà brillar com estel.
•Kn mon regue que s'atança
tot hi serà trasmudat:
lo que ara es. serà esperança,
l'esperança realitat.»
La gernació corpresa y encisada,
de genollon8 als peus de Jesús cau;
ab ulls d'amor al cel dona mirada
y ona esperança al cor pega volada
tant immensa y llunyana com lo blau.

AbADERH

doseph

s'empuja, obert lo cor, sobre ena roca
per sembrar desde alli a tots qaatre vents;
lo naixent raig del sol que son froot toca
treu de sa testa rajos resplendents.
Demnnt l'immensitat pega mirada,
donant a tots nn raig del seu amor,
com lo BOI abarcant tota l'amplada
del mar immens, cada ona perlejada
recali nn raig de sa brillant claror.
Y la destra extenent magestaosa,
com emparant tots los dolors humans,
ab paraula eloqüent y carinyosa
aixis parla Jesús als seus germans :
cBenhanrats, germans meus, los que de gana
heu de sofrir al món replè de dons;
aquell que dona sempre a qui demana
per valtres guardarà sos frnyts més bons.
• Benhaarots germans meus. los que la pena
a vostres ulls arrenca amargants plors;
per valties jo tinch pleers de tota mena
qne no són com los altres passadors.
• Benhaurats germans mens, los que la terra
rebutja com na mar ensoperbit;
en la vida feliç que res aterra
lo més llençat serà'l més escolliu
•Esperen, germans mens aquell gran dia
diví corretgidor del humà tort:
qui d'aqueix món malvat mós befa sia
més gran serà aquell jorn lo sen conhort.»
»Mes, ay d'aquells qno riqueses
avars van apilotant,
castigats en ses flaqueses
horriblement patiran.
»Ay d'aqnells que 1 món prodiga
y en tot són as. aciats!
no han de trobà una mà amiga
qnan estiguin afamats.

EXPOSICIÓ

AL

ATENEU

organisada per la

A g r u p a c i ó

Artística

Avuy s'inaugura en lo local del Ateneu
Barceloní l'Exposició de dibuixos, pintares y esculptares que ha organisat l'entusiasta entitat «Agrupació A r t í s t i c a » , que
ab tanta fè travalia en lo conreu de les
belles arts.
No cal sinó repassar la llista dels socis
expositors pera ferse carrech de l'importància que ha de revestir l'exposició hont
lo nostre jovent hi donarà una manifestació colectiva d'art català que ha de donar
gran empenta a la vida artística de nostra
terra.
Los allistes que hi exposen dibuixos son
los senyors Ainaud, Bonet, Ferrer, Josi,
Jou, Pahissa y jo, Renom y Ximeno.
Hi ha pintures dels senyors Beltran,
F.ai 1, Camp, Caplloch (del qui en reproduïm
en aquest nombre l'hermós quadro, riquíssim de color, quedú per titol Una pineda
de Montroig), Carreras, Corominas, Foix,
Gelabert. Grau, Isern, Jufier-Vidal, Nogués, Pidelaserra. Pujadas, Roig Soler,
Sardà, Valera, Vals y Vinyas.
Los esculpiors Casanovas, Mani, Massaguer y Ximeno omplen la secció esculptòrica de l'Exposició.

m.

« Arrels

mortes »
d'en Puig y

Ferreter

Les persones qui componen l'acció dramàtica són; en "Claudi," fill de " Virgínia, " nebot de • J o s e p h y Paula „ ex-pro
mès de " Rosalia—qui té una germana,
" Teresa,—amich íntim " d'Abdon " y ademés una vehina.
Tota la intensitat dramàtica és en les
ànimes den Claudi, la Rosalia y Virgínia.
Les arrels que duhem dins nosaltres,
mortes en lo transcurs del temps, donen
l'assumpte principal. Fosos en aquest n'hi
han dos d'altres, tant visible com lo primer;
la Uuyta del altruisme ab lo sentit pràctich de la gent y'is amors apagats den Claudi y la Rosalia. Aquesta manera de plantejar la obra exigeix estar repartiJa l'atenció
del públich, desviantla sovint, puix a voltes
esdevé principal lo que es accessori; no
deixa concentrar tot l'interès y tota la intensitat envers un foco.
En Claudi es l'ex d'aquests tres aspectes del drama. Perçò unes vegades sembla
un lluytador, desvetllador de conciencies;
altres vegades s'hi descobreix en ell l'home
apassionat; les més de les vegades es l'ilús
desenterrador d'afeccions mortes.
En Claudi no es un lluytador; no més ho
sembla o se-n diu. Parla confosament de
Uuytar; alguns nuvolosos propròsits es tot
lo que exposa a la seva mare y al seu
amich; sentintse feble reclama la coloboració d'un y altre, resol cercar una dona per
companya... Lo seu ànim oscila contínuament—som al acte primer—entre un ample
alttuisme, la passió que sent reviscolada
per Rosalia y'ls afectes morts. Empro ben
aviat l'altruisme's fon ab la passió y així
segueix, durant lo transcurs de la obra, are
dominant un sentiment, ara l'altre.
En Claudi es un sentimental, un idealista.
S'aburria a ciutat y la nosta'gia'l torna
al poble, ahont s'hi establirà pensant reviurer los recorts j * ombres.
La primera voha que troba la Rosalia
lot ell se comomu, s'astora, barbot» ja mots
de sentiment com un j >ve de cor inflamable,
acluca'ls ulls irreflexivament davant la cruenta realitat que ella li mostra.
Les nobles paraules del seu oncle, com
les intemperancies de la tia, acaben d'arborar los sentiments del noble xicot qui
senç cavilar ho, senç premeditarho s'entrega ab tota l'ànima a la obra de reabiíitació
de la ex-amant; obra fonamentada en les
rumes d'un amor destroçat pel dolor y pel
temps.
L'acció dramàtica's simplifiica presentantse, al acabar l'acte primer, baix dos a s pectes; lo passional y la tessis. Havem d'anotar que'ls personatges qui serveixen a l

desenrotllo de cada hu d'ells, se mouhen ab
certa independència'ls uns dels altres.
La Rosalia, la seva germana, la tia y la
vehina , constitueixen lo drama passional,
que no més té, ab l'assumpte principal, alguna lleugera relació, cuidantse del desenrotllo
d'aquest la mare, l'oncle y l'amich Abdón.
Vejam q u è són en sí aquests personatges
La Rosalia es en sí la víctima d'en Claudi y deis desprecis del poble; la verdadera
culpable als ulls d'aquest La seva germana
es la !• i coratjosa que desafia cara a cara la perversitat de la gent. La vehina representa la temptació del món, lo perill,
encarnat en una arcabota ab aparicncies
de s u u e t . t La tia Paula es la veu del poble,
mormora dora, implacable, despiatada.
Feta escepció del seu individual caràcter, aquesta es l i seva significació, segons
la nostra manera de veureho.
La mare es una dona de minces facul tats, vera negació de tota voluntat, de tot
desig : es a dir una equívoc.- da. L'oncle y
Abdón en lo fons venen a demostrarnos la
volubititat humana, sinó que'l primer se
deixa conduhir per les emocions del moment v lo segon per les circunstancies; ab
tot, a la fi, coincideixen en proclamar les
exelencies del sentit pràctich.
Molt avans havem dit que'ls personatjes
d'una banda, obren ab certa independència
dels de l'altre; això es bén visibie. En foseph, escepció d'en Claudi es l'únich qui està íntimament enllaçat ab les dugués accions; segueix i n aquesta relació la mare
y en Abdón ho està poch.
L'acte si g o n correspon a l drama passional. En lo mateix s'oblida l'assumpte
principal, qual solució retarden los amors
d'en Claudi y la R >salia. Fins an'aqui apareix dominant lo drama de passió, inspirat
en elevades mires, cert, empro duhent un
interès relatiu.
A l acte terç lo curs de l'acció s'encamina vers nous viaranys. Lo v^rdader drama's desenrotlla; remonta'i vo>: adquireix
una gran trascendencia; lo nimi esdevé poderós; en tot hi batega un sentit d'humanitat.
L'assumpte de les arrels mortes, que fins
an'aquest punt semblava secondan o tot
junts iniciat, esclata vigorosament, prenent
tot plegat un relleu extraordinari.
En Claudi's desperta esmaperdut. Y'l
drama punyent de la seva ànima, que's deixa entreveure al acte primer, quan la de
cepcióablo seu amich, se referma al acte
últim quan torna aquell, quan l'oncle's desdiu de les seves paraules, quan los liabis de
la Rosalia s'obren per prononciar la sentencia mortal dels seus amors, quan en fi la
mare li descobreix la equivocació greu en
que hauria viscut de la que ell nesdevindria
víctima. Desaperagut l'enecls, la realitat esventa les derreres bolves d'aquell amor i!usori.
-

EU aleshores resta isolat de tothom.
Constant ab la sentimentalitat, malgrat lo
seu voler no pot ser ho ab los sentiments. La
amistat d'Abdón, los tendres impulsos que
sentia per Rosalia, les afeccions més intimes
de la familia, lo meu ix amor de fili ja són
en l'ànima del somniador no més que arrels
mones. Y l'etern inquiet fuig del poble
hont s'hi ofega, hont es impossible la seva
miisió, ahont cap sentiment lo reté. Emprendrà un llarch viatge, envers terres desconegudes portant a dintre'l loch d'una idealitat sempre jove.
Les obres d'en Puig nos diuen quelcom
de nou. Devant d'això, devant la trascendencia d'elles, quin valor tenen alguns erros
de construcció ?
Als actes segon y terç trobem escenes
vigorosament escrites, en les que'ls sentiments esclaten ab potencia, empro sense
crits, ni extremituts, ni efectismes; perquè
la producció del dramaturi h es sempre humana, seriosa y sincera. N'es una prova de
la seva honradesa artística la solució que
dona a l'obra.
En Puig es dels escullits y potser lo més
revolucionari. Ha sortit a desensopirnos donant al teatre català un interès més elevat.
En mig del enfarfech d'obres casulanes,
pintoresques, colorides Veyem en ell una
esperança y a la vegada la seva obrasemb'a
una protesta dirigida als autors, ab les facultats a sou, qui no més se proposen fomentar la superficialitat tiadicional del nostre públich, tot monopolisant la nostra
escena.
No deixe, en Puig, la seva franca rudesa
fins haverho escombrat tot, que l'art català
n'hi ha de sentir grat.
0. F E R R A N T O R R A S
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Planti de C a s e s
D'aprep Oi rles de Pomairols
Semeni pas de blats annals sns mas mosadas.
Planti pas de roziers a padibola flor:
Es mai naat e mai lenc, qne corron mas pensadas,
Es mai ii.iut e mai lenc, qne vola mon amor.
l'en.: pa* afanat à las promptts culidaa
Qne a'amaduraran al «olel d- doman:
Lo soscaire que soi sab o dors espelidas!
Que n'amasara pas vostre fruch dins sa naan.
Qnan aqnel t'ruch vendrà, serai pel cementeri,
Mas serà reco'tat, io mort, per qualqu'un mai;

Asieti fortament l'avenir bel qn'esperi,
Tot-ben qn'asegurat de lo veire jamai.
Mon vot, indiferent als vulgaris percases,
Al deia de nia vida, al deia de oia mort,
Atengera los temps oovels: planti de cases,
Qu'auran espandiment tardier mas subrefort.
Te tizi. brabe sol, per los gardar d'aavari,
Am lo menut semen qn'enclauaon los aglands,
Los brancs garrabeluts, l'ombmm ereditarf
Que se desglegaran subretot dins mila ans,
Mas los vents encantats diran ma lanzadnra,
E los ornes, belen, jol ramnm sob»iran,
Soscaran. pensatius, cor en trefolidura.
Al paire de la Selva ont se soiombrarao.

Anconin P E R B O S C

DOS V E L L S
( Rigorosament historien)
Al amick Puig y Ferreter

Àquets vells són insopot tables.
Surto de Romea, hont per segona volta
ha vibrat tot mon ésser al umsson de la
vida que batega en Arrels Mortes. Un insubstancial saynet estrenat després ha e s tat a punt de malmetrem la vetllada.
Pujo al tranvia; asseguts y devant meu,
hi ha dos vells. Venen també de Romea y
cambien impresious. (Oh les frigorífiques
impresions!)
Diu l'un :
— Psé ! es una comèdia que no està mal
(se parla del voslre drama intens il·lustre
amichl)...
té algunes escenes al segon acte
que són bastant passadores. Endemés, en
tota l'obra no més hi ha un personatge ben
estudiat.
(Lo vell no diu quin es aquest personatge.
Es llàstima que no poguem saber/to, illu&lre
a?nich).
L'altre vell deya:
— No va mal, no. Sinó que aquets joves
(ai somrís de llàstima), sempre tenen de
embolicar8e ab filosofies y calories, £no li
sembla?
— Això es lo que jo dich !... Aquell tercer acte es insofrible... Decididament, estan carregats de romanços aquets joves.
—- Veyeu: allò que han estrenat després,
es maco.
— Oh, sí, es una comedieta que...
— No, una farsa, en diu l'autor! Sí, una
farsa... al menys aquesta obra logra'l seu
propòsit! fa riure al públich! allí no n'hi ha
de cabòries ni filosofies.

— Y aixía ha d'esser! que dimoni!...
— Diu que l'imprimirà, l'autor, aquesta
/arsa! (ab ayre d'importància,
satisfet) \&
ens en regalarà un exemplar...
— Oh, es clar...
Jo miro ab fulminant desdeny a n'eia
dos vells ! un d'ells s'en adona, em compren y ab magestat se treu lo barret y's
passa una mà pels cabells blanchs.
La viata d'aquell cap me deixa indiferent! la meva indignació no minva y baixo
del tranvia mormolant aque'la frase de
l'Ors en una recent «Glosa».
— Ah ! una eacopeta!...
do««ph

FERRAN

Y CÏÍAYORAU

Cant a l ' s y m a d a
Aymia. gentil aymia,
la que vareig besa un dia,
la de l'escayent mirar:
escolta sols una estona
lo cant que l'anima eutona.
lo cant que vasli inspirar.
« Voldria, la meva armada,
que jo ab tu y tu ab mi abraçada
poguesem parlar un jorn.
v aiils contar nostra pena
qne dia y nit MOS apena
v l'alegria no'ns torn.
Voldria que ab dolços llaços
me llignessen los teus braçoa,
apretat vora ton cor.
y allavors. avmada meva,
gaudiríem sença treva
l'hora dolça de l'amor.
Y allunvaiiem les llargues
hores que'nB foren amargues,
que'ns causaren la tristor,
recordant, la meva aymia,
lo goig intens d'aquell dia
que'ns vam jura etern amor. *
Avmada, galant aymada,
la de fina carn rosada,
la de l'escayent mirar:
ja has escoltat una estona
lo cant que l'anima entona
per tu, ma bella madona
la que un jorn vareig besar.
Joan CDAUAGARRIGA
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CRÒNICA Y COMENTARI
Per compte del Ateneu Knciclopèlich l'opular, lo
ractor de la Universitat de Salamanca >r. Cnimuno
donà una coraferencia al Teatre de Novetats tractant
lo tema « La Solidaritat Kspaoyola.
l'ari» d'una munió de coses; de la Solidaritat catalana qu? calificà de passatgera y circunstancial; nos
digué que no devem abandonar Espanya en los sens
flagells; tractà de la qüestió relligiosa y obrera; negi
la nostra personalitat artística y ta vida de Us llengües rsgionals; nos explicà lo que es l'amor enrera la
pairia, y en G acaba... « si Castella conqnerl un nou
món. Catalunya deu conquerirne un altre, lo del esperit que'ns laasa solidaris tots lot espanyols. >

La Associació Catalanista de Premià de Mar. desitjosa de contribuir al costeja ment de la làpida que té
de perpetuar la memòria del que fon sou malnaurat
consoci l'Antón Isern, ha obert una suscripció entre'ls
seus socis, la qnal promet ser molt nodrida
Aquets actes envers la cultura del poble y honra de
sos poetes, ennobleixen a qui'ls realisa y agrabils quedaran tots lo» amichs del jove infortunat Isern a la dit»
benemèrita Associació per haverlos ajudat en sa tasca.
Un dels actes més hermosos del Congres de la
Llengua Catalana, ha sigut la Exposició bibliogràfica.
Era encoratjador veurer aquelles vitrines, cuydadosament colocades, atapahides de llibres, de periódichs,
uns d'aspicle hnmil, altres d'aspecte luxós, l'ira la prova més patent de la força dai ressorgiment e'pli-ndi.t
fecond, de la nostra personalitat.
La antorisada ploma del Sr. Canibell. a qui's deu
en gran part l'èxit de la exposició, tractarà d'aquesta
explèndiíia manifestació del esperit català, en nn article proper.
Lo ;Cu-cut! ha cantat.
Lo seu critich teatral, sentinlsa la cuha de palla,
s'ha eolocvt entre'ls critichs ignorants o hipòcrites, als
quals alndiem en nostre penúltim numero.
La critica d'en Virolet referent a les Arrel* mortes,
y als redactors de CATALONIA no desmereix en res del
demés t - xt del periodich, que tot ell demostra grapa.
Lo qne es a nosaltres ens ha atnrrullat del tot. lucapaços de contestarli d'una manera digne, havem acudit
fora de la redacció, encarregant la replica al celebra
home públich Joseph Molerss (a) Noy de Tona. que
esperem que sabrà contestar ab una filfpica enèrgica y
frappant com totes les seves, lo qnal es segar que començarà : Ciutadans de Barcelona,
aquf soch perquè he vingut;
aquest critich del .-<> tul!
coneixerà al IfOf <te Tona.
Aquestes nits passades, en Comas Selà. al Observato
ri Kabra registrà alguns mov.ments »f*michs de bat*
tanta importància. D - primer moment se temia per algun terratrèmol que consternés alguna ciutat o pahis,
més després, per pròpia confessió, se va saber que er
en Virolet que feya tremolar lo catre ;emenr per lo q a
a

li diria CATAI.ONIA.

No n'hi havia per tant. Un altre dia ja pol dormir
tranquil y no dongni aquets disgustos a la humanitat.
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Lo senyor Angnera Baasedes ens prega que fem constar que es fals en absolut lo que afirma'l senyor Pere
Salóm en un remitit a Bl Poble < atald, de que sa poesia premiada a Mataró, Les Ones, siga la premiada a Ba
dalona ab lo nom de Les eternes esclaves. Com dil diari
s'ha negat a publicar In rectificació, gustosos comptàvem al senyor Bassedes, a fl de qo» la rahó queile en
son llocb.

imiiiit··iaasanitfsiti·nBiMiitiiiuiiiim
8 U 8 O B I P C I Ó
per p r p e t u a r la memòria del p o e t a Antón
Isern, en lo cim del casteil de Burriaeh,
i lo. h hont morí,
Suma anterior.
Associació Catalanista de
Premià de Mar
J Kerràu '''orras.
Miquel Cabeça. .
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U n tresor retrovat

Vocabulari completissim
*

DE LA LLETRA Q

*

Obra importantíssima, sola en son genre, la qual conté
passat de mil paraules que en lo llenguatge català* escrit cor
rectament d^uen començar ab la lletra Ç, les quals havien
caygut en desús o 's començaren ja a escriure incorrecta
ment desde són principi y que per la correcció, bellesa y
significació de la nostra llengua, deuen tornarà instaurarse.
Tots los mots van acompanyats de la seva corresponent ex
plicació y de llur etimologia grega o aràbiga, que són les llen
g ü e s d'hont provenen dites paraules.
Forma un elegant facicle extrf t del Diccionari Popular de la Llengua Ca
talana que publica la casa Francisco Baixerias, per

Joseph
Prea:
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