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d'aquest

Els dibuixos

ita

numero

pogut

Geffroy parla,

el:int en

Representen l'Albert Rusinol, President del Fonzent. i en Fre
derie Haltola, Secretad d'aquella associaeió. Companys i amics
de tots dos

desde

fa anys i panys,

ens

haviern eontristat

Un

enviar-hl

que també tróbem

caigueren quasi al mateix temps diputats corts. Per sort,
uns quants ponis i quatre projectes de carretera, sense
comptar els disgustos, se donaren per satisfets. retirant-se un
moment a la vida privada, de la que han sortit pera cuidar-se, a
de les

aplaudits

tes

totes le

en

de l'Art, tornant-se

coses

uns

audicions que donen

nx:(

'l'E ATEZE INTI1VI

ami.)

seva manera,

critie tant seri()5,-

peslr

el .fiairuai,. dcl quadro :Insebt.
chi. de
el '\e,r- )d/*jI'''

xie

quan

la

en

res. A
en

el

cija

18

Desembre

de

1899.- al

de

DE

ESTRENO

concertis

LIRIC

per aquests

mons de Dén.

Nosaltres no ,ns fiquem gaire en lo que ells ite fan lo princi
pal, més no deixem'de veure que tots dos han fet estudis molt
que deuen fer possibleS la vida
d'aquesta terra. Han "corregut món i slan fixat en lo que velen.
En Rusifiol és fabricant, i en Rahola advocat, 1, sense fer peu
'sedosos de les condicions

principal d'aquestes professions, a bits dos els serveix d'alió
més, a l'un el tracte que dona 1 negoei i a labre la solució de
qüestions que quasi sempre endouen punts de dret.
Com a companys i amics, tots dos són de lo milloret que
corre, aficionats

a

les

coses

d'Art, gran coldeccionador de qua

Rusinol, com .és natural tenint un gerrná ben establert
en el ram de pintors, i poeta de (brea en Rahola, que ultima
ment ha posat la Tramontana en versos que respiren la sani
tosa bravada del poderós vent que és l'anima de l'activitat em
purdanesa.
dros

en

LA
AMI,
al

en

primer

Frederic Hahola

aig donar pen b,en ignocentment

ineident sobre l'emplett de la Ilustra Rengua

a

d'ADJZIA GUA-L

Telegra

t'os. Aleshores, mig antagat de,casa, perque ,i0 era un ballet de
eatorze anys, escrivia 1
en lo que podia a la confeeció
Diari Calalú. que .pUblicava I meu estimat amic i mestre Va

Se

ajudava

lentf Almirall, i veient qué .en Rahola havia obtingtit un premi
als loes Florals raig pensar que era molt natural enriar-li
telegrama en eatala, a Madrid, aonfeia I doctorat de lleis. Me I

l'inaugurado le l'estatua
i
d'Arago, vaig enviar tot.«-ls despatxos en la !lengua
el 'aquí, no detenint els missatges en 'loe, i aix(') que l'empleat
francés
eom

aont baria anat

era

un

a

retire

eatalá de cal pas pus. que la) entenia tant bé

jo.

desitjant als (los amies
aficions, nosaltres
que imites vegades n'havern tingut semblants a les d'ells, tuis
al punt que amb en Rahola i l'Albert Rusinol haviem festejat els
matetxos ideals. Encara un cop els felicitem perqué ja no són
diputats i es tornen concertistes. Encara que siguen) pintors de
pél & ploma, també its agrada la musica.
Acaben] el comentad deis dibuixos

que eontinuin aeostant-se cap

a.

les nostres

despatxen places

a

la

Élibreria Verdaguer

RAMBLA DEL MIG,

Vida,

Concert de

rebutjaren, i desde I Diári s rever) els comentaris ,consegüents,
que adquiriren nora t¦-wca als pues dies, percute jo mateix, desde

Perpinyit,

CULPABLE

t*Ititaament han doaat

un v'011(1I't

5

111 «rilt1111161lial»

-d
a

la Tüorn-itinica les

se

nyoretes Nletvi‘, Julia i Francisca Vida'. No devern ocupar-nos
d'una critica que sois fúra admirativa, perque
autoritat i am ntés espai del que disposetn.

for

,m) lites

Per la nostra part ens gaudint molt i molt de veure que
distingides noies no temen fer.mostra de-Ja sev a &roció a l'Art.
davant del public, porqué sois atxí
.extenent l'idea de gil'
és molt mes meritori executar un trio de Beethoven, pintar un
quadret o cantar una cane,45, que presidir 'tina corrida de toros

i this'esser

reina deis

Joes /r/ora/s.

De

gustos

í colors...
•

Seg,oris sembla, els colors tenen .signiticats mansos, deduits
l'aplicado més generar deis noveliStes, oradOrs i abres apli
cacions, t'efes am certa Autoritat. De tots, se dedueixen els se
giients significats:
per

•

Denles llicons de crítico
Primera.—Una

de papers de fumar molt acreditada

Vermell.—Grandesa, amor, coratge, ostentaciú.
Tafonja.—Satisfacció, amor a. la 'gloria.
Groé.-Gustos modestos, tranquilitat, intidelitat.
1 er1.— Platier, esperanea, felicitat.

a

regala aquest

any un calendari executat pel pintor
pariseric Léandre. La noia que Ii serví de model Cs la mateixa
del quadret que en Casas tenia a l'Exposició de Can Payés, titu
lat Noia decadent. Com el quadro del meu company eslava inti
nitament millor que 1 dibuix den Léandre, ne dedueixo que no
calla anar tani Iluny pera fer un cartel' bo. bonie i ben fet. 1 vet
aquí la primera 11k:titula de crlika práctica.
Ara va la segona:
París sita ohert, ti poc, l'exposieió do
la SOrit'lé IlitePROfiofiale. de la que ha sigui nombrat soci en 'Ca
sas, que per la perentorietat del temps i 'el desig de qtiedar bé
Barcelona

.

casa

paictica

Violat.—Modestia,Rmiles-a,
Blau.— Pures..:a «anima,

bondat. eortesia.

pietat,

ancló

a

les

a rts,

liumanitat,

tidelita t.
Dol. tristesa, coi) 'd'un

practie.

nlim.—Serenitat, goig, probitát, lionradesa, bolla fe.
Com d'aqueste.s voses
pot discutir-sen, caldria preguntar

a

110

a

una serie de persones, tins

sed succeir

en

les

re;

istes que

He, //O

S

pl.rSerr.:Sin tracOrd.

I:an preguntes

indiscrets.

eceni

PEL

Protecc'ió
Ens diuen que
satisfer

una

l'Odeó

modica

con

a

Catala ha

&

PLOMA

Se suscriu al PEL 8z PLOMA

les (Os
sígut amablement invitat
en concepte de

a

Barcelona,

centre densenyança,
slagist obtingut

encara que, sei..):,ons diu el etinsiderando, n'o
tots els resultats que ls socis se proposaven.

Coro mil pessetes és

pessic poc important pera una socie
tat que no té fins rnaterials, no cal dir que; si s porta a cap
aquesta mida, contiibuirá no poe a la prosperitat duna locietat

Cerveseria deis IV Gats, carrer de Montesion.
Kiosco Tasso, Pla de la.Boqueria (venda a l'engrós1.

que ha sembrat clon:mis per tot Calal'roya.
a

a

La vigilia deis Heis, si

un

a

Gracia,

prosa i

vers

.Niztbó,

9t,

carrer

Ed. Sagot, 39 bis, rue Cháteaudun.
Bovveati & Chevillet„ 2 2 rue de la Banque.
P. V. Stock, Galerie du Théaire Franlais,
En vente dans tous les bosques.

hi ha cap entrebane, publicaren]
número que, més aviat que extraordinari, será espatarrant.

.

El titularen] nariiero

en

a can

Mad.rid, Hedor Kummer, librería, 91. Alcalá
Paris, l'cn s'abonne chez:

no

d'Hicern, porqué com tindrá moltS fulls,
será d'abrie, per aquests-temps de fred que corren. Contindra
tres dibuixos den Casas, de plana sencera: dos o tres' més
d'andes nostres, que encara no podem precisar, i composici,.as

les llibreries de:

can

Verdaguer. 5, Rambla del Mig.
Duran i Bori, 30, carrer de Fernando.
Ilibreria espanyola, 20., Rambla del Míg.
Come, llibreria francesa, 8 i lo, Rambla del Mig.
Piaget, Ilibreria francesa, 23. Rambla del Mig.

un

Número d'Hivern

en

'T'in*, 3, Carrer de Petritxol.
L'Avenc, 20, Ronda de l'Universitat.

.4

tribuciú de mil pesseles

a
a
a

8,

9,

lo

&

1,

Palais Royal.

London, Emite Telletier, 56, Charlotte Street, Fitzroy Square.
Bruxelles, Librairie Istace, Galerie du Roi, 14, & Boulevard Anspach.
México, .,-1gencia internacional, Cerrada de la Moneda, 8.

firmades per gent de l'hn.

conseqüencia del preu de cost exorbitanta que sortira UI
número així, sois podem posar-lo en venda, Sobre coman
das en firme; de manera que ls corresponsals que no ns;
en encarreguin, sois rebran un exemplar datenciú. Com hiha
temps pera saber el qué, desitjem ens avisin amb anticipada'
guatas números en volen, pera facilitar el treball administrafiu:
Els gravats, fets-a can Thomasanr la puleritut que acredita
la casa, serio' tirats en aquel' rnateix. establiment, sobre un
paper tant groixut i iluent, que sembla pell d'élefantestueada. Hl
hauran dibuixos a tres i guiare tintes, i fins áli,hattra arnb or.
En Morera ha posat en admirable música una catiO den
Marquina, titulada Ílicerm, creient complaure a tots els nostres
llegidors oferint dugues -planes de música bona i ben impresa
dintre deis fulls del nostrepél & ploma.
Malgrat tant de gasto, els szt,9criptors rebran el número
(1. Hirern com si- fos un de tants. Els compradors sen l'aran
einquanta eentims, preu que no cobreix ni la meitat del preu de
A

Tots els

divendres,

dilluns,

dimeeres i

`a les 10

de la nit,

funcions variades.

Dijous i diumenges,
tarde, funcions.pera nois,

la

a les

quatre i mitja.

Se serveix

i menjar

beure

a

totes hores.

NOTA.— Els clixes del present

numero

han

sigut fea

•
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Un exemplar

casa

J. THOMAS, 375,

Garree

•

Tipogratia «L'AVENÇsb: Ronda de l'Universitat,

Les colleccions de proves d'artista editades per

per la

de Mallorca.

cost.

1P

a

FU

20.

Barcelona.

—

Telefon II

47.

reproduint dibuixos de R. CASAS
son el present de més gust que pot fer-se per Nadal i Any Nou
sol. 10 pessetes.
*
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centims

Escrít per M. UTRILLO
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suscriptors
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