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teixen fent surar minusculs vaixells
de joguina... Quina victoria quan el

per llarg temps, la vida d' aquest
home d' una enganyosa opulencia...

vaixell realisa

—Mes la

una llarga travessía
naufragi! Quins plors, quan se
tomba, y la vela blanca, com una
pobre ala vençuda, s' ajeu y va á
sense

fons!.., Ditxosament mai falten en
aq uets cassos salvadors magnánims.
L' extrem d' algun bastó benévol,
redressa sempre

paternalment, lo
caigut...—Jo vegí
dijous de
primavera, un senyor respectable
entregat, per hores llargues, á tan
en mon

caritativa missió. Era un vellet cor

EL DIAMA DE LES CLASSE: PASIVES

vat,

magritxó,

haurien

...Aquell dijous era un dijous de
primavera, y jo un arribat de nou á
París.—Hi há dues

maneres

de ser

ab un Ilarc

argentat

hagués daurat el
solapa de sa levita
la Legió d' Honor.

les

bigoti

canes,

que
sino

tabac. Lluía á la
el botó

roig

de

Era per la seva
que Ii havían

Luxembourg

arribat de nou á París. L' una, la
trepidanta, la del turista, qui dispo

feina al

d' una quinzena, y aprofita el
temps, y vola del Panteón á la Tour
du Temple. L' altra, la negligenta, la
del qui compta restar á París, y vol
encetar de plé la seva vida, y te cer
ta peresa, certa por adhúch, á ferho,
com á un pás sense posible retorn.
Pera aquest transcorren en volup
tuosa calma dies enters. Aquest dona
al Panteón cent voltes; y, en quant
á la Tour du Temple, pensa que sem
pre Ii vagará de ferhi la visita. Quan,
mes tart, de no haverla feta, ja no 'n
té cap remordiment, es que ja co
mensa á devenir un parisenc verita
ble.—Jo n' era un candidat, á pari

aquell home. Ell va continuar. Par
larem. Al péu de la font d' Eugeni
Delacroix, quan ombra ja omplia
els jardins, cambiarem algunas con
fidencies, me va confesar que acu
día alli mateix cada tarde. Al despe
dirnos m' oferí la seva targeta. De
rrera el nom, els titols eren impre
sos: "Oficial de la Llegió d' Honor.—

un

sa

senc

veritable. Jo

no

m' apressava á

jo no he vist mai la Tour du
Temple. Jo donava les cent voltes al
Panteón. Una d' elles, cap á la posta
del dijous primaveral que dic, va
durme als jardins del Luxembourg.
Els jardins del Luxembourg son
veure,

els mes nobles de tot el

mon.

Les

donada?...

Vaig insinuar dialec

ab

Antic Comandant de la Marina de
Guerra"...

**
Pero

no

resignarse

*

tots els retirats, saben
á redressar barcos en

occeá infantivol del Luxembourg...
Ni

resignarien tots?—Ve
taqui un home plé de salut y de for
sa encara. Ahir era un
general; y ser
un general en lloc de guerra ó de
colonia, es més que ser un Empera
com

s' hi

violentes gaubances de la
comanament. Es sentir

gua, els

ai

infants, qui poblen aquells
jardins y els fan sonors, se diver

munt d'

subjectes,

aquesta cap altra voluntat.
Una pila de circunstancies; els ha
bits ociosos, els soldats omplin fun
cions de servidors,
aceptació co
rrenta en els més distingits medis
socials de tot aquell que ostenta
uniforme, han contribuit á voltar

en

algún temperament, en algunes fa
milies, no ha de produir aquesta
caiguda violentísimes tragedies?
M. Lucien Nepoty, un poeta de
talent, n' acaba de dur una á les tau
les de
antic Teatre Antoine, avui
baix la direcció

Gémier. Un

de M.

éxit unánim ha acullit aquesta

obra,
califiquen d' obra mestra,
y que porta el titol de L' oreille fen
due, terme argótic ab que 's designa
la situació de reserva. El protago
nista de L' oreille fendue es un alt
oficial, el general Desarçons de
Lantoille. — En el primer acte, el
veiem en tot son poder. Te un coma
nament á l' Algeria. La seva existen
cia hi es despótica y fastuosa. Els
soldats el serveixen, y devant d' ell
tothom s' inclina. Dona grans festes,
en les que son fill cerca una dot, y la
seva filla, Lucila, flirta ab el gentil
que molts

comte de Malbot.

dida, Lucila sab

No massa
que '1

prou

cán
comte

pensa pas casarse ab ella: aixís
estaría disposta á aceptar la mà
no

Ii

que

ofereix Gilbert,

un

comer

ciant. Pero sa familia s' hi oposa.
La filla d' un general esposaría vul
gar mercader!
á

mes

riquesa y del

fins á limits de vida y mort, á la vo
luntat propia, y no reconeixer da

dormenta. Sobre

Com s' hi resignarien tots? Com

á les

á tot hora mil voluntats

aigua

Una obscuritat en que, pera més te
rror, no hi ha cap feina á fer...—

acte comensa, el

la

cular d'

da. Li resta no mes una pe isió ma
gre. Es la pobresa, es la obscuritat.

dor dins Estat normal. Es avessarse

mateixes flors semblen no

ignorarhi
presencia de les estátues. Y una
de les estátues, sobre gentilísima
columna, es tan fina, tan ténue, que,
sorgint en or del crepúscol, no pa
reig obra de la má, sino del desitg.
Aquest joiell domina una bassa cir

época del retir ha arribat
Ja no te comanament, ja no
té influencia, ja no es res, ja no '1
serveixen els asistens respectuosos.
Ja tota la distinció social es perdu
pera ell.

—Quan
general

el segon
ha arribat

edat del retir. Totes les condi
seva existencia son cam

cións de la

biades. Ha perdut fins
ombra de
autoritat. En lloc dels sumisos as
sistents el malserveix

una

bretona

irreverenta. La seva vida es buida.
No troba, no sab cercar ocupació...
Hi ha á L' oreille

aquí

una escena

fendue,
superba.

al arribar
El

general

hi

repassa la seva existencia y 'n
sent la horrible inanitat. Res memo

rable hi trova si

no

la data de

sa

Cl. c•nricirt
unni

naixensa.

Qué ha fet

mon? S' ha

Ilevat tart

Pero la
devindrá dins tot aixó

aperitius

aquest
begut
familia, qué
la familia, en

la devallada

brutal que 'I retir re
presenta? Els seus ingresos s' han
reduit á la pensió de «classe passiva»
La pobresa introdueix
infamia al
medi aviciat. El fill del

general, el
casa pel diner

sub-tinent Marc, se
ab una divorciada de passat vergo
amis
nyós. La filla fuix pera ser
tansada del comte.—En la casa d'

aquesta filla, llar de deshonor, tro
vém al vell general en el darrer acte.
Ja está completament xarúc. Com
el seu fill y la seva jove no'! tracten
massa bé, ha vingut á acullirse aquí,
com un Rei
Lear, al ampar d' una
Cordelia prostituída. Y quan el
fill s' arribá á arrencarlo, cridantli
«Vos no podeu restar aquí, pare,
sou á casa d' una prostituta!» el vell
el Ilensa escales avall... Pero aquest
esfors
ha romput, y cau, delira,
mor...

***

Aspre

drama, el de Lucien Nepoty,
que recorda els temps heroics del
Teatre Antoine, quan Antoine hi era,
y alló 's deia Teatre lliure, y s' hi

representaven obres de vanguardia
solament... Un lleuger anacronisme
hi sembla

y tot, en el primer
acte, per ont desfila una rica serie
de tipos militars, trassats ab el pes

simisme,

patent

un

xich acaricaturat,

un

xic sumari, caracteristic, ja fa temps
á la es cola realista. Precisament

aquest aspecte satiric

es

lo que

pot

haver desorientat á molts qui han
considerada la darrera estrena de
M. Gémier com una producció anti
militarista lligada per consegüent á

preocupacions de 1908.
Pero en realitat L' oreille fendue no
es mes antimilitarista, que La Terra
les nostres

d' Emili Zola

es

anti-pagesa, ó

Ger

minal, contra.'Is miners. Cert que en
la primera trovém dos figures que s'
acosten relativament a l'ideal de «per

sonatges simpátics», el comerciant
Gilbert y son oncle Berand;tots dos
civils, «pekins». Pero ja s' entén que
no 's tracta aquí sino d' un incident
sentimental, util al drama. Y á au
tor Ii queda la vía oberta pera fer
demá, si Ii ocorre, un altre drama
sobre

ó contra els comerciants. Y

lo esencial

en

Per si aixó

en

y ha

el d' avui no es sino

la situació humana, eterna: aquesta
trágica decadencia de un home. Una
situació simple que s' hauria pogut
trovar en Shakespeare, que s' hauría
pogut trobar en Eskil...

la

bastés, el detall de
retir,

no

inocupació

del militar en

llibertats catalanes. El Princep, des
Iliurat, entra á Barcelona que triom

demostraría la inactualitat de
obra. Aquest oficial de reserva que

fant

sab que fer no es de 1908. En 1908
prou saben que fer, els oficials de

—
negra que ningú vol esplicarse.
La cólera del Rei es missatjera de la

ens

no

omplir

reserva:

columnes y

de periódic ab
sintaxis!
nes

una

colum

prosa sense

á les acaballes de

1-461. El

just enterrat, del Prin
cep de Viana (Sent Carles, com de
votament
anomenan les cróniques

época)

va encare

á forsa de miracles ser

calent

entusiasme po

pular.
El poble no s' en sap pas avenir
d' aquella mort tant sobtada qu' ha
robat un sabi al mon y '1 puntal als
catalans, els quals tremolan per ses
llibertats, vegent el ceptre d' Aragó
en mans

d'

un

rei fet á les costums

d' altres terres que posen la
tat reial per sobre de tot.

Majes

—1-Ja mort d'

herbes, butsineja la
desconfiansa, planant arreu sobre
nostra terra. El cal prodest, treient
son
cap concitador de venjanses,
cerca

amenassador

mort

impensada

y

Y

onada

del odi va creixent.

sens

remor,

s'

agombola

En aquest estat, el 13 de Novem
bre de 1461 á altes hores de la nit
arriba á Barcelona la Reina ab son
fill Ferrán.

Per lo intempestiu de 1` hora no
han surtit á rebrels Concellers y Di
putats, trencantse aixís la consuetut

rece1s

cos, tot

de

la

amenassadora.

D'ALTRES TEMPS

Som

ve

mort...

Inflantse
E. D' ORS.

Setmana de

espera...

Després

un nom

en

que

agafarse... y el nom hi es, corre per
totes les boques, posanthi tot el verí
que degotan ses lletres...
La madrastra... la madrastra cobe

respectada.
—¡La madrastra
odi pels carrers

tant

ha arribat!—diu
de la ciutat dor

mida.

—¡Divendres y tretze!—mormolan
conciroses—IDeu 'ns vul
gui donar bona ventural...
les velles

PAclENTisimus

D'EDUCACIÓ FÍSICA
La respiració

y

'1s sport at1étics

punt
DESDE
podria
logía
'1

casi

de vista de la fisio
dirse que '1s

pulmons son home, pero aquestes
paraules esdevenen axioma incontro
vertible aixís que 's parla del atleta,
sigui quina sigui la forma en que
esteriorisi les seves energies.
Tant pel mecanisme del esfors
ener
per rahó de la vitalitat y
individuu, la respiració es la

com

josa del bens dels fills de altre.
Y s' esplican detalls, 's recordan

gía del

fetxas y la fantasía engroxeix lo que
les boques diuen...
Per el cervell del poble passa la

En general pot dirse que tot es
fors maxim va acompanyat d' una
contracció de tot el sistema muscu

revolució de Navarra, els tractes ab
Enrich IV de Castella pera que 'I

Princep arribés á
nyor
Espanya...

esser

El recort esdevé

presó

sol rei y

negrós;

se

passa la

Morella «iNo hi entreu,
Senyor, Ii deia el metje, si us volen
de

agafar es pera treureus d' enmitg,
sigui com sigui!»... Esplendent y
lluminosa surgeix la voluntat del
poble, imposantse á n' el Rei, á
n' aquell Rei que diu que sa cólera
es missatjera de la mort y la presó
s' obra. La meteixa Joana Enriquez
cercant ferse simpática, deslliura á
son

fillastre.

—

Mans besades que 's

cremades,
ganyarás pas—mormola
voldría

Ve el

veurer

diumenge

no

el

'ns

en

poble.

de Rams de les

base de tot exercici atlétic.

lar. Aixó es, se fa forsa ab tot el cos

á la vegada.
Es raro el moviment, y fins no n'
hi ha cap, si
esfors es d' impor
en que un sol muscul y fins
sola regió muscular pugui per
sí sol portarlo á terme.

tancia,
una

Ja

per rahó de les insercions apo

neurótiques, aixó es, musculs que
s' apoian sobre d' altres mitxansant
resistentes membranes, ja per la re
lació

en

que están certs

orgues que

pera actuar, necesitan afermar son
punt d' apoio, y aixó sols se fa per
acció d' altre ó altres, resulta que
son

molts els moviments que 'n po

dríam dir

complexes.

Un bell exemple n' es els de la
má. Aquesta sols pot actuar ab ener

Eh GRFIFIC

s

gia,

fins pera

estrenyer,

si

avant

bras, d' ahont arrenca, está ferm;
avant-bras sols
del biceps, del
t.
la

acció
aguanta per
triceps y del escapu
lo-humeral, muscles principals del
bras, pero esfors d' aquests resul
tará nul si '1 deltoides y tots els de
les regións escapular y clavicular (y

reflexivament tots els del coll)
it
ti

o

it

ti

3

;

subgecten

humer ab tota sa

no

força,

y aixís y tot no 's conseguirá 'I de
gut efecte si '1s musculs del tórax
no

donan á n' aquest la suficient du

pera que 'n ell pugui apoyarse
tota
acció muscular.
resa

Y seguint mes enllá el procés d'
aquest moviment, veurém que, si
esfors es d' importancia, pera evitar
que '1 cos se doblegui, la cintura
deurá fer tot lo que pugui, y que
com
home s' aguanta sobre les ca
mes, si aquestas no paressin prou
fort tot el sistema aniría á terra.
A n' aixó ajuntemhi qu' instintiva
ment y pera arribá al maxim, apre
tém ab tot el

cos; fins ab els mes
petits musculs de la cara, y a ultim
haurém trobat el veritable procés
muscular de tot esfors atlétic.

poguent du
temps que 'I
que pot retenirse
inspiració, d'
aqui que energía del atleta estigui
en proporció directa á sa capacitat
pulmonar y á sa resistencia al dolor
aire retingut pot causarli.
que
Quan més aire hagi entrat en els
pulmons y quant més puguin aquests
resistir la compresió del hiperneis
me, mes trigará á presentarse la so
focació y per tant més temps podrá
durar
Y

pulmons els comprimeix

causa

vem,

de la combustió de que parla
aire al sortir dels pulmons

serveix pera respirar y fins y tot
propietats tóxiques. Si un cop s'
ha efectuat
hematosis, retenim en
care aquell aire viciat, será igual
que si 'n respiresim de dolent y per
individuo ha de sofrirne tots
força
no

te

efectes tóxics. Y Ilavors ve la
sofocació y si s' extrema molt,
sos

conseguir

jarse lo mes sovint posible á respi
rar ampliament ab tota
energía y
al ensemps qu' enfortirém y engran
dirém els pulmons, oxigenant la
sang molt més del que 's feia, hi
guanyará la salut del individuo.

cau

molestia dolorosa. 3.er Per

sar una

esfors.

uns grans pulmons
que resisteixin lo que convingui es
sols questió d' entrenament. Ensa

mecánica

ment, lo que forsosament ha de

no

esfors maxim més

rar

tarse. 2.0n L' aire acumulat en els

Val més ser fort que tenir forsa y
el secret de la salut es una sang
ben

oxigenada.

Un altre día
medis

ens

ocuparém dels

qu' aconsella

la ciencia sobre

la manera d' entrenarse.

asfixia.

ARISTODEMOS

Per via d' avís á n' els joves que
sempre volen fermes del que poden,

GIL

sabém estar de fer present
que 'I cor es un muscul com els altres
no

'ns

Consegüentment:

arrivaba, facilitant y
hematosis.
perfeccionant aixís
Pero aqui comensan també els in
convenients. Mentres dura
esfors,
aire, ja per mort de la contracció,
ja per la pressió natural en tota ca
rrera violenta, no pot esser espulsat
dels pulmons ó be ho es molt difícil
ment, y aixó te tres efectes moles
tosos. 1.er Dificulta la circulació; la
sang no poguent continuar entrant en
los pulmons s'acumula á tot arrreu.
L' individuo se congestiona y les
venes sembla que vagin á reben
normalment no

ne

y que per tant tota brutalitat te una

Elegia

acció perillOsisima sobre la circula
ció y per consegüent sobre la salut
y la vida.
Procurém are aclarir las relacions
es
qu' ab la respiració pot tenir
fors atlétic.
La respiració,

com tothom sap,
que la regeneració de la
sang, que, després de estimular
activitat vital del organisme torna
no es mes

als

pulmons plena

d'

impureses,

que Ii dona un color negrós.
L' aire entrant pel nas y

lo

per la

boca, baixa per la traquea y bron
quis als pulmons y Ilavors
oxigen
del aire posantse en contacte ab la
sanch á través de les fines membra
nes

dels capilars,

crema

Demunt dels camps que dormen s' extén la nit
Retornen les remodes. Brillen clarors

misió.

esfors, actuant tots
vegada, ho fan els
'Is pulmons s' omplan

els musculs á la

inspiratoris

y
d' aire. Aixó te dos efectes favora

horitzó. Pausada, s' alça la lluna plena.
b' or de les copes brilla sota argent Ilunar.
S' esgrana la

pldcidament. bes roses
aire quietós ij tebi periumen ab sa
Una tranquila calma s' extén sobre les coses.
Els jones s' ubrioguen y parla Rnacreó:
connerso

Oh amichs! Fineix
dins

meu, mes

y els

jorns de la nelluria

Oh arnics! Fineix
suprema,

produeix

perque la 3onenese

un

tracció arriba

veritable hiperneisme
intensitat de la con
aire á

punts á

que

rna

mes

nida. ba 30lleneSCI

dins nosaltres la

bilíssims: endureix el torax, cosa in
dispensable com deiam avans, y
ó sia que per

encar

material

oxida y lla
impureses,
vors aquella torna á_
economía,
rica y á punt de cumplir de nou sa
en

serena.

a

ment les

Are be,

la Dovenesa morta

a

ma

SCIDCI corre

encare us son

Dida.

espero la mort

es

morta

Iorta

llunyans.

ting 1' ardencia
ab complacencia
o encara

perdura dins mos cants.
Vicens 50IA

El] GRAFIC

RAMBLA AVALL
la quietut de mitja nit á la
rambla, conversabem ab Alo
mar y en Puig y Ferrater. ¿No us heu
ficsat que á mitja nit la conversa Jels
poetes esdevé mes subtil y que les
paraules y els gestos tenen com una

litúrgica? Parlaba
Alomar de que 's presentién batecs
de febre d' acció en les vanguardies
transcendencia

quals

tornaven á re

dressarse com un d'

aqueixos prin

les

ceps encantats del contes de fades
adormits per una fatalitat y que sob

tadament retornen á la vida ab tota
la

joventut poderosa. Y
Ferrater, subrallant idea

seva

Puig

y

les accións

pressentides,

en

de

narrava

'1

pensament den Gual de donar confe
rencies matinals els diumenges so
bre teatre en la sala del de Novetats.
Ell anava á comensarles.
teatre y les multituts».
Alomar
ren els ulls de

taurant,

de

cerveser

Un article es una cosa silenciosa
que no 'ns barra '1 pas, mentres que

N

catalanes,

¿Tema? «El
Espurneja
¿No

era

transformació dels
ares, ont la multitut

una

en

portada ab un
¿Qui

turar el pas.

retrato ens fa de

es? L' Alomar...

un

llibre de

lectura,

un

coquetó

Ilibre

d' oracions, ab sants y fulles de ro
Alomar, ni de cap
ses, no parla de

ont se balancejen les fulles glo
rificadores, se converteixen en un
homenatje, en una apoteósica exhi
co

bició á

aire lliure.
efecte Ii va causar

veures

la rambla? — he pregun
Alomar. Y m' ha respost:

omplenant
tat á

podién

gatzemistes, ó de classes pasives ó
burgesos retirats del negoci y que
are fan política. Y molta d' aquesta
gent, menys la pecadora—perque les
nostres pecadores encare no saben
de llegir--ens mirava, mirava á Alo
mar, y després d' haver passat, ab el
curiositat.
cap girat, allargava la seva
L' Alomar s' hi
Y

jó,

vaig

ab una

va

fixar y ho va dir.

ingenuitat anunciadora,

mil

trossos,

haguessin tallat en
com si estigués dotat

—Aixó es EL GRAFIC, el vostre
retrato d' EL GRAFIC. Veieu, jo trovo
en aquest periodic una nova acció:

imposició

de la

personalitat als
vulgus,

ulls de la multitut. Pera '1
tant com la lletra d' imprempta, té

prestigi el gravat. Un home, el re
trato del qual va pels Kioscos, es ja
un prestigi per aquest sol fet, per
en els
que cap vida humil apareix
setmanaris ilustrats, cap comerciant,

capellá rural, cap
periodista d' ofici, cap obrer. Aquest
no surt mes que en Los Sucesos, quan
cap

biólec,

cap

personalitat

Ilensada grafica
multitut, se divideix, se
reparteix per la ciutat, en una pre
sencia múltiple y simultánea per
totes les Ilars, redaccions y pIasses.
La

Els ciutadans conviuen á
un

hora ab

home excels, obligantse á posar
estampa, un comentari que

sota
no

sogerit ni

'1s hi hauría

ni la lectura d' un

soroll del

article,
homenatge, ni el

MARIUS AGUILAR

NOTES MUSICALS
La sonata

a

Kreutzer

DIEM

contrasentit á lo que va al
revés y casi deuriam dirho á
inversa. Lo estrany es que les co

vagin tal com
Aquesta sonata

ses

el seny senyala.
n' es una bella

prova de tot aixó.

estimo pera les soles persones
aimades, pera '1s Iluitadors
per
'1s
artistes, un espés anónim
y pera
creador de llegendes. Si jo hagués
estimat la fama, després d' asolirla
mi

no

hauría volgut ni la

meva

pródiga

ni la prosa de la meva fi
gura pera les planes de les revistes,
1-li ha un encís romántic imaginantse

exibició,

en

llegidora sentimental

com som

nosaltres y

en

pensant
anar

al

home que 'ns admira y
'ns
coneix.
Pero la multitut,
no
que
es fetixista y vol veure les imatges
costat d'

un

¿Perqué, doncs, no
¿Perqué
negarnos á
compláurela?
fruir de la sola prerogativa dels ar
tistes, de la popularitat, encare que
dels

seus

idols.

defraudem les fantasíes dels adoles
cents admiradors y d' alguna dami
sela que enlloc de somniar ab tínents
somnia ab poetes?
L'

imposició

Enfront meu,

personalitat
aquest recó de res

de la

en

Beethoven, encisat per les colosals
execucions den Rodolf Kreutzer, fa
mós violinista francés, Ii dedicá sa

producció

com al mes digne
nova
de despertar el devassall d' harmo
níes y frases punyents de trascen
dent volada que dormen en les hie
de la partitura
rátiques
excelsa, pero el bon artista repeti
dor rebé aquell homenatje princi
Li duia
pesc que, unintlo á son nom,
inmortalitat, com un de tants aplau
diments que, fent cabrioles ab el
violí, despertaba entre '1s bocaba

negruries

dats

burgesos y

no

volgué

tocarla

vida.
—Es simplement
—deia '1 pobre home, passant els
de belleses
ulls per aquell
infinides alguna estona que Ii deixa
'
ell ne devía dir sas
ba lliure lo qu
en sa

nom...

Jo

á una

respondre.

vant nostre. Mai

—Com si m'

ment á la

esser ma

Y es

d' envejá

un

tita

bols plastics de la vida, una retgla,
una carretera de Sant Jaume pera la
seva propia vida?

se caracter que be

tre

en

desitjadora.
consol, minuscul si voleu, el pen
sament de que aquest cerveser ho
norari, no rebrá mai l' homenatje
dels ulls de la ciutat passant per de
molors

que no estigui en dir de santetat,
devant del periodic demanen, ¿qui
es aquet senyor? Y amablement, ab
xic de petulancia, donem una pe
Ilisó biográfica á la dona bella
ment ignoranta. Així cada exemplar
de la revista, cada paret ó cada kios

de

pecadora.
Cau '1 barret corbat y ample sobre
'1 rostre de pecats; cauen quatre
plomes blanques sobre les espatlles
com un plomall de vella reina me
ab una

Pero les nostres dones se com
plauen mirant ninots. Com que'l seu
xen.

anirá á rebre les civils benedic
cions, cercant en la visió dels sim

Una pecadora, uns estudiants, uns
nuvis novells, unes blaves bruses de
mecanics, un grupo de senyors sen

caballer ab posat

flirteja

xicana. L' anima meva cau

d' una ubicuitat extraordinaria.

Passaven les siluetes ciutadanes,
sota la llum blavosa dels voltaics

un

inicia, rambla avall, un ju
dici peripatétic. Les dones no Ilegei

Y s'

lo seu, la

alló
escenaris

una caldera; es informació
deposit de cadavres.

reventa

incomprensible

seguit

creacions...

Anys á venir el comte Tolstoy,
temperament refractari en absolut
á les exaltacions dionísiques, se sen
tía ferit devant d' aquella sublim
manifestació del sentiment humá ab

totes ses amargors y ses esperanses,
totes ses
y alegríes.
—Es disolvent aixó, es deieterii
obra... y
se deia el comte sentint
'n surgiren les sublims págines de

neguitositats

«Sonata á Kreutzer» que portaren
per tot el mon la fama d' aquella
obra que tant el molestava.
sa

Are la mes sublim manifestació
del duo instrumental segueix fent sa
hu
vía, temps enllá, corprenent
manitat ab ses esquisitats afiligra

nades.

¡Oh

temps desIliurador de

les ba

nals sentencies!
LL

le
a.

OFICINES:

Fernando

Any
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57

I

.4-4

Ntím. 3

Preu 20 céntíms.
Surt els dímars
çLc.

Barcelona 10 Novembre de 1908

¡e

Jocs Florals de Girona

La

srta.

M. Carreras DaImau
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La Reina"de la festa Donya JOSEPA MASSO DE LLOPART ab sa cort d' amor
Senyoretas Font, Pujol, Mata, Santasusagna, Pascual, Llopart y senyoras Trinxet y BatIle
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Vista

:general

del escenari en

la

gran festa

d' aquest

diumenge

Clixés E.

Puig
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JOCS FLORALS DE GIRONA

Cort d' amor.

Senyoretas Mató, Capella, Riu, Carreras y Simón

SPORTS

Sortida de la carrera de motocicletes celebrada el dia 8 en el Velódromo de Barcelona

Clixé Garcia
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Varies copes
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SPORTS

guanyades aquest any
perla tripulació 1." de la «Barcino»

La

Barcino» ab la 2."

tripulació
Barnola, Panades, Quirante, Correa y Bodmer timoner

NOSTRE CLUB

Rancini y Font,

d' ocuparnos
joves Iluita
dors que han posat, en
el cim mes alt, la ban
dera blanca y blava del
club barceloní.
EM

se po
y en mitg
d' un entusiasme foll,
guanyen d' una manera

dels

Semblava qu'

sen en

aclaparadora.
Per San Jaume, á San
Sebastiá, hi han les re
gates reials. Se corre

una

mala estrugancia pesés
sobre 'Is barcelonins.

la

que uns y altres.
Se corra 'I premi d'
honor «Copa del Rey»
ylaCopa ve á Barce
lona.
Van á
y
el nou d'Agost guanyen
la «Copa Llevantina».
Ve 'I Campionat d'
Espanya á Alacant, y
's realisa son somni
daurat: els alicantins,
vensuts á San Sebastiá,
no poden resistir y tor
na la Copa á Barcelona.
¡Hurra tres voltes!
Llavors, en Soler, el
cap de boga, se 'n va á
extranger. En Bod

Molta culpa del que
del mate

rial. Yoles

quelcom an
poc apropia
la lluita, neu

tigues

y
des pera

Cartagena,

tralisaben els esforsos
de nostres remers.
Doncs, sense mirar sa
crificis va adquirirse
la explendent «Barci
no» model acabadíssim
d' avuy día.
La falta d' entrena
ment, natural en una
ciutat de treball com la

nostra, y

mes en

tripu

lacions de joves comer
ciants é industrials, era
altre grop ab que 's

topava. Doncs, segón
sacrifici. S' arregla una
tripulació, y de nit, á
hores les mes poc avi
nentes, la yola «Barci
no»

volava

gantina

de

munt les

ar

gentades

ay

gues del

ELS CAMPIONS

lleugera

ment com libélula ge

Sr.

D' ESPANYA

Dauflach, Ranzini, Camps, Bodmer, Font

mer(timoner)
ab en Correa,
Quirante, Pa

nos

Maig

mer, passa al seu lloc,
y entra en Dauflach.
¿Com anirá? El 25 d'
Octubre 's corra aquí
l' internacional «Copa
Olano» y guanyan de
cop. Com Alacant no ha
vingut, á la Nacional
debuta la se

gona tripula
ció, en Bod

tre port.
Ve la pro
ba. El día 31

de

Victoria

nostres, clasificats ju
niors, arrivan primer

á Barcelona.
Y 's tenía qu' acabar
alló.
nar

era

nacional.

per Barcelona.
L' enderná,
Inter
nacional. Surten junts
seniors y juniors. Els

Tripulacions magní
fiques, victories expien
dents, pero el títol de
Campións no podia tor

passaba

ratlla,

nadés y Bar
nola; y bella

se

corra en nos

ment,

tre

qui

Mediterrani»
hi ha Valen
cia y San Se
bastiá.

lunya».
Podem ben
dir que la
«Barcino» es
la Yola de la
victoria.

Els nostres

Camps, So
ler, Bodmer,

com

res, gua
nyan la «Co
pa de Cata

port la
«Copa del

EIs

Campiona d' Espanya en sa yola <,Barcino
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Dante
El Iliri
la

Ilorentí

doIsa Beatriu

la odor de

al Ce!

no

sagrat llor,
abandona,

1'

la uerge d' uIIs d' atzur deix
demunt del teu

front

ja lliure

auui se

a

somrlu

a

les

glop

Pera aclari 'I teu pas,

deixares

un

aigua

I'

gran

dels

I'

esfinx

la lira

ens

polsa

I pures

al cim d'

una

Infinit.

parlat

encar en

am

eI

a

la

Terra,

afta serra,

una creu.

nostres ulls la selva
ha

amor.

obIit,

la sed de I'

iIluminat per tres antorxes i
Deuant

de I'

oh, Dante, aquí

cor

corona

de tortures

regións altíssimes

i apaga ab un sol

la

blanc irradiat d'

Ton ánima inmortal

submergeix

caure

es

aclarida,

mots de n011a

Vida,

sepulcre Oríeu.
P. PRAT GABA13121
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VIATJE

REIAL

Visita á les caínescle

El

Fígols

seguici reial camí de les mines

Ei kei tortint d: viskar les mines
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EL REI PER CATALUNYA
°10

ha passat el rei
Ja no interrompeixen el trafec
quotidiá de la ciutat, les aparatoses comitives, ni les
revistes sorolloses, ni els seguicis trepidants d' autorno
vils cami d' una fábrica, d' una recepció, d' una vetllada
teatral. El rei ja ha passat, després d' omplenar per de
A

edifici de la fábrica y
catalanes y espanyoles, com també
els de les mines.
El Rei visitá '1 gran canal y les tuberíes, hont hi fa una
calor extraordinaria. Don Alfons y en Maura elogiaren ca
lurosament les instalacions de la grandiosa fábrica, que

c-9

Arrivada á les mines

Arc de triomf á Guardiola

aprofita un salt d' aigua de 3.000 cavalls de forsa, el salt
més important de Catalunya.
Al xalet, el Rei fou obsequiat ab un dinar espléndit, y
després condecorá ab la creu d' Isabel la Católica al direc
tor del servei, senyor Rafel, y ab medalles als contrames
tres senyors Guzmán, Hernández, Vidales y Ferrer.

bers d' imformació les nostres planes, per les quals la reia
lesa trigará á passar, fins el día en que les rambles tornin
á veurel, interrumpint les apacibilitats ciutadanes.
La setmana passada '1 reial seguici va fer una excursió
per les montanyes catalanes, una excursió pintoresca, de
visions

feréstegues,

d'

espectacles

d' infinit ab

flaira

de

D. Eusebi Güell

Dirigintse á la fábrica del Sr. Güell

Els operaris de les mines ovacionaren al rei. El rei había
promés l' indult d' un operari empresonat; el senyor Maura
prometé també telegrafiar al ministre de Foment demanant
un crédit pera que 's pugui continuar treballant en la carre
tera. Y acompanyat de
entusiasme de les promeses re
prengué '1 seguici la tornada á Fígols.

pineda y de roure. L' anada á les mines de Fígols se va
fer á cavall, atravessant montanyes y boscos. La nostra
fotografia central ofereix una vista extraordinariament
gráfica de la forma en que 's va fer el viatge. La visita á
les mines fou Ilarga, enterantse '1 rei detalladament del
funcionament de les máquines perfedises y tota la maqui

El Rei per les mo

A la Fábrica Asland

parlant ab el Rei, en la seva fábrica

naria y aspectes de treball miner. El retorn de Fígols á
Guardiola se feu en les plataformes del tranvía. Pel camí
se veien algunes banderes catalanes.
Una altra excursió interesantíssima va esser la realisada
á la fábrica y mines decime nt Asland. El rei va esser rebut
per el propietari senyor Don Eusebi Güell, els seus fills y
algunes personalitats com en Ferrer y Vidal, Marqués de
Comillas y Estruch.
La maquinaria estava engalanada ab flors y banderes

lanyes

catalanes

El castell, iluminat, era fantástic sense barroería.
Ha fet mol bé el Rei visitant les nostres montanyes: no
hi hà trovat
entusiasmes, no ha vist un poble adoratriu y
pero ha vist respecte pera 'I poder constituit y ha
vist
ànima y
esfors d' un poble que
recordava á cada
pas, á cada casa, á cada fábrica, fins al cim de les penyes
ab onejar de la bandera barrada, que és, vol ser y será
sempre catalá; que aspira á quelcom que aquella bandera
grepresenta; aspira á la pau y al trevall y vol esser.

Sortint de les mines

Clixés Ganuna

1
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DEL CASTELL DE SANTA FLORENTINA

MIE

r

Cripta

Escalta-panxes

EL

REI

Á RIPOLL

Presenciant el ball del ciri

Clixés

Garrigosa
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LES ESTRENES TEATRALS

En G. Martinez Sierra y en

Santiago itusiñol autors de la comedia AUCELLS DE PAS

passat divendres se va estrenar á Novetats la co
en tres actes, Aucells de Pas, den Rusifiol y
en Martinez Sierra. Es una comedia sentimental y hu
morística, d' amor, de pallasos y acudits de barraca de
fira, una de aquelles visions agre-dolses que fan riure,
media

Decoració del

deixant

un regust de tristesa, ánima de
art den Rusiñol.
public va aplaudir obra. ¿No había d' aplau
dir, si parlava d' amors fets ab llibertat y bohemia y
rialles y dolors, pastats per la vida mateixa, encare que
sigui vida de troupe de circol?

El

primer

acte

El] GRAFIC

INSOMNI

HE

arribat al cim d' una alta montanya. Devant
s' extén la vall profonda, mes enllá la pla
na, amarada de sol y á l' horitzó, fonentse ab
el cel, el mar. Respiro ab pena avui al cim de la mon
tanya dels meus recorts. Ab Ella, un temps, hi he pujat
en la xardorosa tarda y m' he sentit infant devant dels
prats y boscos. M' he sentit aucell á mitja ascensió y
m' he posat á cantar dessota l' olivera. Ella 'm contem
plava enamorada. Me deia després de molt mirarme:—
meu

dues coses tens hermoses; el front y '1s ulls, — y 'm
passava pels cabells la má amorosa, jo la besava la pe
tita, la bruna má de la meva aimada!
Oh! jo ho sé que d' aquí dalt estant per la prime
ra... y potser per la darrera volta, tu, amor meva, has
vist les esplendors de la terra! Jo ho sé que per la meva
virtut, un día, has sentit la veu dels boscos, dels prats,
de l' aigua y del silenci!
he vist en tos ulls un es
guart nou devant de la font y á dalt d' aquella roca que
es la que mes domina! Jo he sentit com per gracia meva
possehies la terr.,. per primera volta! Y per aquest bé
que t' he fet, beneheixo ara tots els mals que tu me

Jo

envíes!
Avui hi he pujat sol. Allá,

en

aquella

curva

del camí,

per primera vegada vaig atrevirme á posar la má sobre
la seva espatlla. Y ara recordo que '1 meteix día, de
baixada, al ferse fosc, mon bras enllassant el seu ma
gre cos, la portava tota en els passatjes perillosos. Era
lleugera com un aucell ab tot y deixarse anar Ilangui

com un cos que 's desmaia. Massa lleugera y
tot la dolsa nena! Allá dalt, vora del llac verdós, alt
mirall del cel, enclavat entre roques, ens menjaven el
pa savorós com mai, els daurats rahims y les atmetlles
tendres que ella prefería á tota altra fruita. Jo, galant
cavaller, trencava '1 fruit de l' arbre atrevit ab les dents,
assaboría Ella somrienta la dolsa admetlla, mentres jo
guardava el regust de la closca amarga. Oh! prou mes
tart sos dolsos petons m' ho recompensaren! Y prou
avui el teu odi y menyspreu, dona perfecta, me fan
trobar dolces totes les altres amargors de la vida!
Una tarda, la meva feble aimada sentí fret y jo abri
gantla ab la meva vesta, vaig tocar per primer cop el

dament,

cabell finíssim... y ella, somrigué agrahida, no sé
si de l' una cosa ó de l' altra...
tant graciosa,
tant afablement que... no puc mes, me 'n vaig cap á
la plana, els meus recorts se converteixen en objecte
de dolor!...
Destí crudel! Destí crudel! Perquè 'm persegueixes
inexorable? Ella, la meva dolsa amiga, s' ha fet potser
la teva aimada que tant bé la serveixes ab ses venjan
ces contra l' antic amant? Ella sab tant guanyar el cor
y adormir la voluntat, la pálida sirena! Estímala, estí
mala com jo he fet, sense que la mes petita fibra del
teu cor sigui sensible á cap altre sentiment! Estímala,
traidora, val mes un ins
que ni que mes tart te
tant del seu amor que tota una vida! Mes demánali sinó
amor, pietat per mi! Pietat pel mes amant de tots els
cadávres! Implora la seva bondat que es inmensa... ho
dic de tot corl... encara que no tant com sa lleugeresa.
Anava á baixar cap á la plana; al donar el primer
seu

somrigué,

sigui

pas, de sobte, s' ha fet de nit, negra nit. Volguent avan
m' he perdut de camí y m' he parat près d' horror
á la gola d' un abim. Suat, ab mortal angoixa, m' he
deixat caure sobre les roques nues. Una d' elles fina,
esmolada, tallanta con el fil d' un coltell se m' ha cla
vat á la carn... Se m' ha aparegut Ella per estroncar la
sang de la ferida, y '1 flang obert, sagnós y bategant de
dolor, s' ha sentit amanyagat per la meteixa má que '1
feia batre de goig en nits no molt llunyanes. Jo, agra
hit, volía besar á la meva guaridora, mes no he pogut
que una forsa extranya m' ho impedía. Pálida, macá
brica, ha sortit la lluna... pálida, macábrica com Ella,
la fidel aimada que mai m' abandona. La nit d' estiu s'
ha tornat freda y tempestuosa. El vent passava bramu
lant per damunt del meu cap com un remat de cans fu
riosos... y '1s negres cabells d' Ella, de costum des
ordenats, no 's movícn com si '1 seu petit cap s' alcés
sota la nit mes temperada de la primavera.
L' aimada m' ha deixat, traidora, y ab la ferída enca
ra oberta, jo sense esma de mourem, he exclamat:—Es
peraré que 's fassi de día; potser uns pastors me recu
Ilirán y apiadats de mi me portarán á la seva cabana...
La veu d' Ella, la meteixa veu de quan era cega d' amor
per mi, la meteixa veu mate y graciosa, m'ha dit:—Per
tú no 's fará de día; pels demés homes seguirá brillant
la Ilum, naixerán regularment les aurores, mes per tú
será sempre nit.
—Jo he suplicat:—Perqué 'm fas tant de mal? Te
conec ab la teva veu, aymada, t' he vist ab ta palidés
de sempre... Perqué 'm fas tant de mal?
t' he fet perdre de camí, jo t' he fet caure sobre
la roca que t' ha ferit, y m' he tornat la més despietada
sar

—Jo

enemiga... Adeu! Es inútil que clamis!...
—Digam, al menys, quin es el meu crim! Es la més
gran de les tortures, ser castigats y no coneixer el

nostre criml
—E1 teu crim! Prou que '1 sabs! Tú mateix no goses
pronunciarne '1 nom en veu alta! Tremóles al sentir la
meva veu! Sabs que la més insignificant de les meves
paraules clama justicial He vingut á trobarte per ferte
mal! Si he posat la má en ta ferida es que temía que
morint acabaries de sofrir!
—Dóna vengativa, escolta! Tú ets bonal... potser
es
única veritat de la que no dubto. Tu ets bona! Ets
bona y sincera y ets gran! Digam dochs, quin es el meu
crim que jo no '1 sé? Sols
horror d' un crim méu te
podía fer tornar vengativa! Digam, quin es el meu

crim?...
Callaren el vent, y
aigua al fons del barranc...
L' ombra d' Ella passá terrible, com un espectre
venjatiu, ab un punyal á la má, pesant sobre '1 meu
cap...

—Matal...—jo vaig cridar,—mes sápigues, aymada,

ombra
que entre nosaltres dos hi ha la calumnial... y
's dissipá, la boyra prima de damunt del mar se va tenyir
de rosa... un aucell encara entre la fosca, feu batre les
ales piuejant tremolós... Y jo vaig caure mort devant
del díal...
JOAN PUIG Y FERRETER.
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ARTISTES CATALANS A AMÉRICA
•

DcYl

D'

homenatje a n' els nostres artistes, al que 'ns unim ab gust, pot calificarse la caricatura
qu'
reproduhim y qu' acaba de publicar El Figaro de Habana.
En Borrás, el nostre gran Borrás, triomfa bellament en
aquelles terres, y en Bagaría, vident,
com sempre, de lo característic,
ha fet reviure en el paper, ensenyant de pas la
gran perfecció
avui

per ell assolida

en

la caricatura.

14

Eh GRAFIC

LA SETMANA P OLITICA. - REUS - L'

EN EL FOMENT NACIONALISTA

homenatie á I' AIomar

REPUBLICA

Virgili, Font de Rubinat, Puig, Hurtado, Gambús, Marial, Gausset, Fargas, Torrents, Alomar
Recasens, Cavall, Balagué, Fábregas, Salvatella, Maciá, Pijoan, Oliva y Vallverdú

D' esquerra á dreta Rovira
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Banquet intim

Clixés Zoppeti
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LA FESTA DELS

L'

CARLINS

ápat de 1200 coberts dedicat als super-vivents de la darrera guerra

hel SETMAIlel FIRTÍSTICFI

Enric _Granados

Escultura per j. Snuth

Ab gust publiquem aquesta ,obra escultórica de nostre
company;Smith, com á prova d' admiració an en
Granalos, ab motiu del gros éxit obtingut tocant ab el gran Thibaut la famosa sonata á Kreutzer, en el Liceo,
aquet dissabte, de manera que fará época en els,;anals artístics de Barcelona.
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glorificació de

á una época de
els models en voga. La

RE som
are

1G

tardor,

la forma sastre, pero val á dir que mai havien sigut tan hermosos com
per altre part, es l' época mes indicada, doncs constitueixen una bella
defensa contra les sobtades variacions propies de la
estació, Iliurantnos de recorrer á n' el abric que per
lleuger que sia sempre resultaría sofocant pera totes
hores: aixó apart de la llibertat y desinvoltura de
mohiments en que 'ns deixa.
Pero si aquesta forma es útil, no hi ha dubte qu'
encare es mes elegant y permet una varietat en el
adorno que la fa doblement atractiva. El adorno mes
indicat y que mes crit tindrá aquesta tardor, es el
dibuix ab trencilles de soutage, que, tant per la cali
tat y bellesa intrínsiques que pot buscalse, com per
lo molt que permet en lo que toca á dibuix, facilment
pot resultar d' un efecte incomparable.
La roba mes apropiada pera l' execució del her
mós figurí qu' avuy oferim á les nostres belles llegi
dores, es la sempre hermosa sarga blau-mari, sobre
la qu' adquireixen un relleu elegantisim els adornos
negres, que, per el seu carácter, poden tenir un di
buix nou y esclusiu en cada vestit, lo que li dona un
supremes.
sagell de distinció y
En lo qu' á la hermilla toca, s' han presentat no
tes de color verament admirables. Una de les que
mes ha cridat l' atenció, era de color rosa vell, brodada
de Nattier blau y or. També una seda ó un sati
negre, brodat or vell, resulta de la mes deslumbrant

elegancia

bellesa.
Resulta una hermosísima casaca y faldilla pera la
tarde, fentla de vellut broncejat ab adornos de soutta
ge en dibuixos mes ó menys amples, donantli mes
brill un coll y mánigues de brocat d' or, broda
des. Aqui no s' oblidi el gran partit que pot treu
res de les blondes, aquest any tant en boga.
Un vestit sencill d' encisador blau paó-reial, fosc,
s' adorna ab botons negres y traus simulats d' estret
soutage, qu' es avui la forma d' adorno mes popular
y qu' ha tingut aquesta tardor una aceptació vera
ment extraordinaria, degut á que no 's fa malbé
gaire y que per consegüent pot durar tan com el

vestit.
Les noves teles ratllades tenen també una gran
dísima aceptació, y resulten ajustadísimes pera
aquestes llargues casaques. Van ab punys de vellut
adornats ab trencilles formant dibuixos seriosos que
'1s hi donen un relleu extraordinari.
Com poden veurer nostres amables llegidores
pel present figurí, el capell mes en ús y que mes s'
ajusta á l' elegant serietat d' aquet model, es l' am
per
ple feltre de volada airosa, sencillament adornat
de qui 's
grans plumes, blancas ó negres segons
tracta, devent advertir de pas, que la moda aquest
any en lo que toca á sombreros, es distinguidament
pintoresca pero sense caurer en extravagants colo
rairanes.

.

Verament no pot negarse qu' una esbelta figura
vestida ab el model qu'oferim á nostres simpatiques
amigues, es d' una airositat imponderable.
CARME.

,

Eb GRAFIG

PROSES TRADUIDES

CENT

sorgit
entristit, del

voltes havia

radiant ó

el

sol,

inmens

safreig del mar; cent voltes se 'n ha
via entornat, brillant ó concirós á son
inmens bany de la tarde. Feia ja
molt dies que podiem contemplar
altra banda del firmament

y des
alfabet celestial de les anti

xifrar

podes.

Y 'Is

passatgers gemegaben

y rondinaben. S' hauria dit que la
de la terra aumentaba

proximitat

«Cuan, deian,

els seus mals.

acaba

de dormir molestats per un vent
que ronca més fort que nosaltres?
Cuan
fer la digestió en una
rem

podrém

butaca inmovil?»
N' hi havien que pensaben en casa
seva, que trovaben á faltar ses mu
llers

infidels y malagradoses y

ses

criatures mal-criades. Tots estaben

tan

esbojerrats per
imatge de la
llunyana, que crec que fins
haurien menjat herba ab més entu

pararme d' aquell

terra

truosament

siasme que les besties.
Per fi va veures terra, y al acos
tarsi la vam veurer magnífica, desva
neixedora. Semblava que n' eixisin

la seva

músiques de

les

la vida ab

dolç

riques

murmuri y que de ses comes
en verdors de tota mena, s' exalés
una deliciosa flaira de flors y fruits,
arribant enllá, molt enllá, á moltes

llegües.
Desseguida tothom esdevingué
joiós abdicant son mal humor. Totes
les baralles van oblidarse y 's per
doná tota ofensa recíproca: els desa
fios

convinguts

s' esborraren de la

memoria y les rancunies fugiren com
el fum que el vent s' emporta.
No mes jo estaba trist, inconcevi
blement trist. Com un sacerdot á

arranquesin la seva divinitat,
podia, sens punyent tristesa, se

que
no

mar

seductor,

tant

mons

d' aquell mar

tant infinidament variat en

mitg de
simplicitat espavantable, que
semblava enclourer y representar ab
sos jocs, ses cóleres y sos sonriures,
els humors, les agonies y els exta
sis de totes les animes, que han vis
cut, que viuen y que viurán!
Y prenent comiat d' aquella in
comparable bellesa, 'm sentia aba
tut á mort; aixis es que quant tots
mos compays cridaben «¡Per fil» jo
no podia dir res més que «Ja...!»
Tant mateix alló era la terra, la te
rra ab tots els seus sorolls, les seves
pasións les seves comoditats, les
seves festes; era una terra rica y
magnífica, plena de promeses, qu'
ens enviava un misterios perfum de
y molsa y d' ahont la músi
de la vida 'ns arribava en un

roses
ca

amorós murmuri.
CARLES BEAUDELAIRE.
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EL PROGRESO y LA MODA.—Gé
neros

da punto, Abrigos, Boas, La
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