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ODA DIONISÍACA 

Ara vull dir dintre mon vers, la pompa 
fresca i pagana de! vinyar magnífic, 
múltiple arcada bellugant i gràcil, 

òptima ofrena. 
Dea i efebus és el cep tot d'una, 
braços i flanc que per l'amor es frisen, 
túnica verda esmeragdina i tènue, 

fina nuesa. 
Té quan reposa lassituds de mare, 
dansa en l'oreig amb tremolors de verge 
brega en el vent, tal com els deus, que 

[amb fúria 
lluiten eurítmics. 

Es la cimera que esplendent corona 
la carn retorta de la soca vella, 
sacra matriu, que cada any, la vida 

infla opulenta. 
Canto la glòria de la tarda blava 
sobre el vinyar que la tardor madura 
mentre que els pàmpols poc a poc de-

[venen 

porpra patrícia. 
Canto dels ceps la joventut que núvil 
sagna el vi pròdic que curulla els vas-

[sos, 
flama que arbora el pensament i el dei-

càlid de joia, [xa 
Joia divina del bon vi que calma 
totes les nafres que el dolor atien, 
boja bacant que sap el front cenyir-nos 

d'eures i roses. 
Altres en pag d'aquesta rica ofrena, 
folls i dansant en la revolta orgia, 
trenquin la gràcia dels serments i corrin 

nus per les vinyes 
i omplin de crits la serenor de l'hora 
jo vull tan sols, davant la mar eterna, 
fer vots pregant que els sarments re-

[brotin 
anys innombrables: 

pugui jo ensems, en llarg seguit de dies, 
dalt del vinyar que fins a la mar davalla, 
veure el seu dors on gràcilment mur-

[mura 
l'ona tranquila. 

J O S E P M. CASES DE MULLER. 

ENGLANTINA D'OR 

L'HEREU DE LES MUNTANYES 

/ duu les serres cor endins. 

Es un pellanc de pedra cantellut, 
bru com els pins i amb cor de roure, 
duu a l'ànima l'esquerpa solitut 
d'aquells pivets que el vent no pot re-

[moure. 
I té l'esperit de llop 
i l'ull negre, salvatge 
i en cada mot un glop 
de sang del seu llinatge. 

Té el cos fornit dels torbs i els temporals 
i el llamp l'ha revolcat quinze vegades: 
ha relliscat mil cops entre penyals 
per les tresqueres nevades. 

Té el rostre bru i recremat pel sol, 
els braços llargs com dues serrelades 
i entorn dels ulls un aspre giravolt 
de boires ajaçades. 

I sap un cant i el canta cada nit 
—ressò d'idil'li d'un amor llunyana— 
i el cant li surt del pit 
com un brunzir de tramuntana. 

I diu el cant: "Mai més la t robaré 
Éom aquell jorn al cor de la pineda; 

ai, de l'amor que va i no vé 
i em fa sentir la neu més freda!" 

I té un ressò de sol de flabiol 
i un esquelleig d'ovelles blanques 
i cada sò és un terrós de sol 
i un glop de sang dalt de les branques. 

Duu per vestit la pell d'un òs 
que va matà en l'altura 
revolcant-se amb la por i les foscó 
ell i el gos d'atura. 

No ha sapigut mai res del món 
ni sap que és sentir basarda 
i tota cosa se li fon 
amb l'or del caure de la tarda 

I duu les serres cor endins; 
se les fa seves cada dia 
i du reina d'aquells pins 
per sang que salta amb salvatgia. 

Ell és l'hereu d'aquests cimals; 
duu al pit l'espluga i la gelera, 
i el foll reblec dels temporals 
que assoten la cingleri,. 

Duu per bastó un roure novell 
que el va trencar d'una serpada 
i les arrugues que li fa la pell 
són com de pedra esllavissada. 

Mil bofaruts recargolats 
no li han pogut serrar les cames 
té el nervi de les tempestats 
i duu en la sang un joc de flames. 

La seva ossada és un rocam 
amb véis morats de totes menes 
i al moll de l'os un fil de llamp 
li va burxar les venes. 

I sap trasqueres i camins 
i els fa i desfà dintre la fosca; 
la solitut de serra endins 
li ha fet l'ànima tosca. 

En el seu caire escardalenc 
hi ha foc d'albada i foc de posta 
i dintre el pit porta un avenç 
i el cor és l'eco que li fa resposta. 

De tan mirar-se les af raus 
els sots dels ulls porten les ratxes 
i el trontollar de les allaus, 
i són dos llacs salvatges. 

Ell és l'hereu d'aquests cimals; 
color de cim en cada galta; 
el front li fa com dos tossals 
i cada vena és un torrent que salta. 

Quant t robarà la seva amor 
quina nissaga que ens espera 
raça de vent de serenor 
que duen boires per crinera. 

Raça que salta tot barranc 
i ho sembra tot de llavor noble 
raça que duu dintre la sang 
tota la sang per a pastar-hi un poble. 

La ginestera florirà; 
darà en la flor fins les entranyes 
i el nostre amor llavors vindrà; 
Serà l'hereu de les muntanyes. 

Salvador PERARNAU. 

Compradors d'auíomóMIs 
No compreu sense visitar el 

Garatge ROCA 
Disposa de cotxes d'ocasió, 
oberts i tancats, per tots els 
gustos, a preus baratíssims 

M M BesUar -: H l e r s 

VIOLA D 'OR I D ' A R G E N T 

ELOGI INVERSEMBLANT 

(Fragment) 

No sols serveixen per fruïr la vida 

els cinc sentits que Deu ens ha donat; 

per ells coneixem l'ànima exquisida 

que ens vibra amb un destí d'eternitat, 

VEURE 

Joia dels ulls oberts de ba t a bat 

amb la retina finament sensible; 

finestres del cervell avalotat 

per on tot ,amb l 'esguard,es faassolible. 

La llunyania més rebel s'hi fon, 

la bella forma més gentil s'hi grava; 

pels ulls ens entren tots els goigs del 
(món 

i el pensament per ells rep nova saba. 

Mercè divina tení ulls clars i veure 

la terra, el cel, la mar i l'esperit... 

Planyem els urbs que mai no han po-

(gut heure 

ni un fil de llum, sempre en constant 

(neguit 

i encara més aquells que, podent veure, 

tenen a dintre seu l 'eterna nit. 

OIR 

Amb els ulls clucs a dintre meu reclòs, 

em plau obrir i afinar bé l'oïda; 

Uavores sento com per tot el cós 

des de l'orella m'hi flueix la vida. 

Rialla o plor serenament recull; 

bleixar d'amor o gemegar de pena; 

paraula dolça que la seda esbuli 

d'un llavi prim o de doló una dena 

Òrgan vital que percuteix al cor 

si un só de veu lleugerament el fibla. 

Planyem als que no tenen el conhort 

d'oir el bleix d'amor inexhaurible; 

i més encara aquells que, per dissort, 

tenen l'ànima sorda i insensible. 

OLORAR 

Oh, la mercè exquisida de l'olfacte 

que ens enerva suau i dolçament! 

Es un sentit finíssim, com el tacte, 

i com el goig del tacte és de plaent. 

Marisc flairós li duu la marinada, 

fortor de sol el llagrimeig del pi, 

sentor de cel el cos de l'estimada, 

i l'amplia vinya tèbia olor de vi. 

Sortòs aquell qüi té l'olfacte atent 

i sap copsà el perfum de tota cosa...' 

Planyem, però, qui no percep ni sent 

la flaire d'una dona o d'una rosa, 

i encara més a l'altre irreverent 

a qui el perfum de l'esperit fa nosa. 

JAUME ROSQUELLAS ALESAN 

Avui nit i demà tarda i nit: 

Gran Aconteixement Cinematogràfic!! 
La gran superproducció d 'art 

L A NOGHE D E U N A V I D A 
per Claire Windsor i altres 

La grandiosa superpraducció Almira 

EL M E R E A O E R DE V E Ü E Í I l l 
per Warner Kraus i altres 

Acabarà el programa amb la pel·lícula 
REVISTA VERDAGUER 

i la còmica 
ENFERMA P O R AMOR 

EN Nl]ESTí\f] CnSfl ENQONTí\fiRn 

LOnnSSELEaOENTRflJESPnRfl 

ÏH I 

w: 
[ La grandiosa superproducció russa 

^OLGA! 
OLGA! 

interpretada per Llillian Hall Davis 

La divertida comèdia, 
FLOR DE PRIMAVERA 

La pel·lícula d'actualitats 
D I A R I O 4 - A 

I la còmica 
UN MOMENTO DE APURO 

Notabilíssima Orquestra M A J E S T I C 

AQUEST NUMERO HA PASSAT PER 

LA CENSURA 
•M^Wffmfv^^^ 

Visííenos ç serí nueslro cliente 

Sastreria 
"MODELO" 

RAMBLA DE CANALETAS, 11 

B A R C E L O N A 

MITIGA «CiSA PEDRÓ» 
per a tota mena de Transports 

Autos d e lloguer 
des de 40 etms. el quilòmetre 
Enterros Bstejos i Bodes a 

PREUS DE TAXI — -
Servei permaiiBiit; Garatge overt tota la nit 
Pi i Margail, 38 GRHNObbERS Teli. 259 
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