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Gregori Xenopoulus
GRECIfl
Comparant el conté qu'avuy oferim als nostres llegidors amb els que hem donat en
números anteriors en aquesta meteixa secció, sembla, al entrar a Grècia, que una gran
claror ens inonda. J a no es el pessimisme, l'esperit guerrer. Podi de races, etx., lo relievant del conte, no, are es la claror meridional, la gràcia, la transparència.
Gregori Xenopoulus visqué molts anys en la preciosa illa de Zante y, apar, que la
bellesa y la serenitat d'mquells llocs haguis deixat en son ànima d'artista inesborrables
Xenopoulus no es propriament grec, car nesqué a Constantinopla, perd, cvuy se
compte com una figura literària rellevant de la Grècia contemporània. Es novelista,
crític y autor dramàtic, havent obtingut èxits sorollosos. Té varies noveles publicades
entre les que's, com superiors se citen: l a sogra. L'amor crucificat, Raquel 7 La
Temptació.
E l conte qu'avuy donèm es obra, com veurèu, d'un poeta, gràcil en ta forma, perd,
intens en el pensament.

El cant dels aucells
Conte
-;Còm imitar la veu dels aucells amb
les lletres de les beceroles si no es per
exemple, amb un:

—Piul piul piu!
O be, amb un:
— T i ti ti t i titl

O encara amb un:
—Ratatatan; (ó cosa aixi que'm sembla haver ohit també?)
-..'X, V . , . . .^ J
fio, n ò , ni amb les lletres deTaJfabet
ni a d e m é s amb tota nna orquesta de
Üautes, iktutins, vidtns y clarinets, miry
podríem arribar a estrafer el concert de
fefilets, de piulets y de passades que ressonava per tota hi casa de l'Annstasi,
pare de Salirnla.
'
I
\ ^
1 Aquesta casa, que per lo molt vella
estreta y alta y no tenir més que dues
finestres a cad un dels_tres pisos, semblava una torra o cloquer, era al carrer
de Sant Pau, y emblanquinada com estava y amb aquelles rengleres de gavies
que lluhia al peu de cada obertura a manera d'especials baranetes, podia ben b é
soportar. de part d' afora, comparansa
que jo'n faigV"~ '
En les tals gavies y gavietes hi havia
aucell de tota mena: caderneres, canaris,
merles, pinsans verdums, etc. que menr
tres hi havia claror de dia may paraven
de cantar,
- T i t i t i t i t l ratititititit!
(Però nò que j a hem dit abans, qu'
àixó no's pot trasmetre al paper). Y la
munió de gavies no era sols al devanter
de la casa, no; majorment plens n'estaven encara tots els detrassos del pis que
donen al carrer de Santa Ana. Eren tantes les que hi havia penjades a les parets
y sostres de totes ics cambres, corredors
y fins dins de la cuyna mateixa, que pot
dirse que no quedava ni un trosset de
paret per penjarhi una de g r i l l .
Y es qu'aquelia casa no la tenia l "
Anastasi únicament per viure; sinó també per magatzem y botiga. L Anastasi,
el mellor aucellayre de la vila no sols en
venia d' aucells; n'ensinistrava E l bon
home no s'ocupava de rés m é s en tot el
sant dia. Era tal la seva fal·lera pels di
minuts volàtils que, home ja d'uns cinquanta anys y bon xic r e g a n y ó s , ha
ventse quedat viudo y amb una sola
filla, la Safirula, no havia pensat may

més en tornar a pendre muller. Com 1"
artista que desdenya'l matrimoni per
consagrarse únicament al seu art, ell ja
és trobava bé amb la noya y una criada
antiga que's deya Magdalena.
-La Safirula, era d'uns 1 8 anys, morèneta y grassona, no tenia pels aucells
m é s afició y simpatia que la que solen
•feïiilstir les rioyes d'aquella edad.
. . Y per lo que toca a la Magdalena, encara pitjor Aquesta vella secardina y
rondinayre, sels mirava amb unatirriay
fàstic que ni ho sabia amagar.
Els graus d'afecció pels aucells, eo
aquella casa sexpremia aixis:
L'Anastasi deya: — Els meus auce•nl^n·
x.
L a ^afirula:
—Els aucells.
.,•'.,.' ,-„
L a Magdalena:
—Aquets malehits
Y si 1' A.nastasi sentia aixú, saltava
—Calla si pots, mala bruixa!
Y no la despatxava punt en blanc, sols
perquè amb tot y el seu mal geni, era
aquella d6na tan fiada y treballadora
com podés serho la noya, y més y tot encara,puig s'ha de confessar qüe,darrerament, qui més ajudava an l'Anastasi
era la vella. Cada de mati la pobra, li
treya les gavies a fora y a boca de fosc
torven a entraries. Ella era qui les netejava y qui feya coure Is ous y picava
la carn per la manduca de tot aquell
exercit alat.
La Safirula s'havia anat emperesint:
no's movia en tot el dia del peu de la finestra amb el pensament a n é g a t en
somnis que'l interminable concert dels
aucells gronxava
L a labor de la broderia l i queya dels
dits desmayada a la falda.
Quan son pare la cridava, saltava amb
un ensurt y deixava aquell lloc tota contrariada; però si de cas era la Magdalena qui l i d e m a n é s ajuda no responia, ó

tot lo més, deya " vaig" y no's movia del
lloc.
Post el sol quan ja els aucells callaven
johía aquella noya d'una altre música:
Era la d'en Monegos, un bell minyó de
cabell negre y caragolat gran tocador de
guitarra, qué de la casa d'en Chrysopoti,
el barber del devant, l'encisava amb ses
Aquestes si que podriem transcriurelesamb lletres y s o l f e & > w i ^ ' i ! i ^ : * í i p S f
Però... <y la dolsor d'aquella veu? y 1'
emoció de son accent? y el clar y obscur
de sa vocalisació. No; no es possible
tampoc estargirho?.,. Com el cant dels
aucells, y encara amb m é s passió y m é s
complicats refileys, la veu d'aquell jove
enamorat esbravava amb notes musicals
tot l'ardor d'un cor ferit, mentres v e y a l '
ídol de sos [desitjs, la bella carona y els
ulls negrissims de Safirula a la finestra
del davant. Y aqueixa música s'endinzava força m é s en l'Anima de la doncella,
que no tot el concert dels ignocents aucells Com si per ella se l i haguessin
obert nous horitzons y panorames de
ventura, la noya se sentia atreta per
Menegos, el cantayre. Y heus aqui'l per
qué de sos llarcs ensomnis, el p e r q u è l i
queya la labor dels dits, el p e r q u è d'
aquell «vaig», sens, perxó, moures del

Aquella noya sabia ben bé 1 p e r q u è
cantava en Menegos. Me direu que totes
les de la seva edat l'haurien endevinat
també Si; però es que la filla de l'aucellayre pogué saberlo mellor encara. U n
dia, mentres posava llevor de cànem en
una menjadora, notant que un lluert cantava com un desesperat, va preguntar a
son parel perquè aquella bestiola refila—Per fer pertenir a les tafeneres —
respongué l'Anastasi,
—Vaja, expliqueumho, pare. ...

Acjuest va fC '1 mut, peró al cap d'una
bona estona de rumiar y quan la Safirula
penjava la gavia qu'havia netejat, la noya va sentir que l'home, tot distret, se
preguntava a si meteix y entredents:
—Com si jo sabés el perquè'ls aucells
canten y els peixos no! Ves, p r e g ú n t a h o
a Nostre Senyor qn'es qui'ls va ferí
Y la noya que, tot fent feyna, se veu
que t a m b é seguí pensanthi, exclamà:
—Pare: jo he reparat qué no m é s canten els mascles que les femelles may. A u l
dieume perquè. Jo ho voldria saber;xP^jg
—Perquè? P e r q u è son maleliides: vethoaqui—li va respondre per feria pertenir mès, •èaiw
fl'iïicj;«»\oa::M^H|
jEKiftWo ho crec—replicà la noya mitj
rient.—Ja ho sabré jo, ja. Quan veigi'l
Sr. Po^'doros l i p r e g u t a r é . De segur
qu'ell ho sab y m'ho dirà, . 't Mim
— A y , que cansada qu'estic! Demànali
a 'n ell, doncs... P e r ó , mentrestant, vés
vés si la Magdalena ha cuyt els ous per
la pasta déls canaris, que ja son les déu
y no sé en que pensa aquell dimoni de
dóna.
- whétltèt^Mijfè
Aquell vespre meteix V Anastasi
abans que la seva filla h a g u é s pogut i n terrogar a'n en Polydoros, ja va c ó r r e r
ell a la família vehina ahont acostumava
anar de tant en tant, pera escometre un
metge:
—Sab que'm preguntava avuy la me •
va filla, tot netejant les gavies? E l dimoni de les noyes!... Doncs volia saber perquè, dels aucells, no m é s canten el mascles.
E l metge somrigé, y com v e g é s que
tots els que hi havia a la botiga esperavan sa resposta, se dignà dir a 1'
Anastasi que'ls aucellsmasclescanten pera agradar a la femella amb qui volen
aparellarse. Fan—afegi—igual qüe'ls fadrins que refilen sota la finestra de V
aymada. Per lo mateix tenen t a m b é un
plomatge m é s virolat y bonic. Es amb
la lluhissor de llurs ales y la dolçor de
ses passades y refilets, que Unyta fins a

v è n c e r a llurs rivàls y guanyarse la parella.
Entussiasmat d'aquesta explicació, qu'
amb tot y havent viscut sempre entre aucells ell may s'hauria sabut donar, l infelissot se'n t o r n à a casa m é s complagut
que si h i portés un tresor. Y com l i semblà que no era propi parlar d'aquell descobriment amb la noya, s'espontanejà
parlantne amb la Magdalena. P e r ò aquesta l'ensendemà j à xerrava amb aquella
y aixis la Safirula va comensar a esbrinar el p e r q u è no m è s cantaven els mascles y qué significaven llurs cants. Allà
ahont no arribaven els unies esqueixos
de conversa del metge qué aquella vella
pogué relatarli, la noya, amb la seva
imaginació amb tot lo que ja hauria
a p r è s de la vida,de la naturaleza y lo qu'
en si meteixa havia sentit, logrà posarhi
lo restant. Y d'allavors ensà, quan sentia la gran cantadissa d' aucells que s'
escanpava de les gavies, s'imaginava
veure en elles altres tants festejadors
alats qu'amb el bé de deu de llurs plumatges y l'harmonia de llurs cants s esforsaven en commouer a la silenciosa y m o desta aymia.
Aquesta impresió s'anà de tal manera
amparant de la noya, que ben aviat la
seva casa a r r i b à a semblarli un reconet
de paradis banyat de poesia pels anhels
de l ' A m o r inspirador de tota aquella música encisadora. Y havent aixis co mp rés
que les cançons d'en Menagos no eren
sinó lays d'amor per ella, acabà per
dirse:
—Es el meu canari y jo jo... la seva
femella.
i P e r q u é precisament canari, y no merlot o pinzà? Sabeu perquè? Perquè aleshores el mellor cantador de l'Anastasi
era un canari, r ò s com un fil d'or, de coll
deliciosament blegadis, un canari dotat
d una gorja maravellosa, qu'era tota una
orquesta, amb registres de flauta, de clarinet, de floviols metàlics. L'Anastasi n"
estava tan joyòs, que no l'havia volgut

vendre ni per dos talaris que n'hi oferien. Vendrel ? .. , . U n exemplar com
aquell de mena tan extraordinària?., Ni
per re del mon se'n desferial.. Oh, y ara,
quan justament ell volia aparellarse amb
una canarieta tan bufona, y posturera de
plomatge tan espumos y p à h t que boy
semblava blancà!.... Ca, barret, ca! L '
Anastasi no's volia desfer del medi d obtindré les seleccións que l'enriquien E l l ,
que com un dèspota, com un deu, senyor
de cossos y ànimes, aparellava. Les seves femelles havien de pendre per forsa
1 marit qu'ell les hi assignava, a no ser
que... per escepció ben rara... se trobés
amb alguna de tant tossuda que cada
cop que l i obris la gavia l i picotés els
dits, en qual cas 1 home cedia. En el actual cas, doncs, emprendat de les passades d'aquell canari fins a apendres seies
de cor pera repetiries xiulant a prop dels
m é s novells a fi d'ensinistrarlos a imitaries, quan bé l i semblà ajunta l'heroe amb
la canarieta, ajudat de sa filla Safirula,
qu amb gran pler pensava:
—Com me p a s s a r à a mi. A forsa de
cants y m è s cants, un dia en Menegos
t i n d r à entrada a casa meva,
Naturalment qu havia d'esser aixis;
car filla d' un pare viudo, es clar aque
son marit entraria a viure amb ella en
aquella casa. Y molt m è s encara si's te
en compte qu' en Menegos no era cap
cantador gandul, sinó un bon fadrí tallista com qui diu el bras dret de'n Beleti.'l
mellor ebanista del poble, A part de qué
ella havia sabut j a , per referències d'una
tia del jove, fetes a una seva cosina; qu
aquell anava amb bon f i y volia demanaria.
•iíí^lç^itóífjBïi.·

***
U n cop instalat en la gavia de la gent i l canarieta, el canari callà, v à passarse tot el dia mut, com malhumorat, 1
endemà, igual y l'endemà passat també.
E l vell aucellayre rumià una mica y 's
digué tot cofoy:

—Clar. P e r q u è ha de cantar més?
Però aquesta reflecxiò no ' I privà d '
anyorar tota aquella hermosura de refi
lays tant temps fruhida, y un mati,
obrint la gavia de la gentil parella devant de Safirula, ficà la mà per la porteta y, agafant la femella, l i tustà suament
cl caparró, dientli:
—Grandissima, que m'has fet t o r n à
mut el canari! Ja me la p a g a r à s , jal
Com que l'home ja sabia que'ls aucells
un cop aparellats, cessen de cantar, es
clar que no l i venia de nou el silenci de
son estimat canari, però això n'obstava
a que l i sabés g r é u . A r e , en quant a la
noya, era una altra cosa. Mancada d experiència, no sabia explicarse '1 per qué
d'aquell silenci.
·9íJi1^'!^·f.
—Se vèu—deya alegrament a la Magdalena,—que aquella canarieta no dèu
donar prous bons tractes al séu estimat,
quan aquet calla y e s t à tan malmirós.
—Millor, dóna, que no t'aixordava ab
el séu espinguet? Una barrina de ménos
per les m é v e s orelles.
—No hi vol dir r é . U n cop casada, jo
tindré sempre el méu marit ben content,
y ell no deixarà may de cantarme
—May? Es molt dir això, Safirula!
Aquella vetlla en Menegos l i dedicà
desde !a barberia les mellors cansons de
son repertori, y a l'ensendemà qu era un
diumenge d ' A b r i l , era rebut a cal l'Anastasi com futur gendre. A r r i b à '1 vespre
y ja no hi h a g u é cants ni guitarra. De
la finestra estant, els dos promesos se
passaré» la vetlla festejant pacíficament
y ostensiblement, y Hensant un sospir,
cl xicot l i donà la bona n i t y se n anà a
dormir. A l dia següent se vegeren cap
ai tart. A l vespre r è . Content y satisfet,
aquell promès retirava are cada dia ben
dejorn com les gallines, procurant que '1
futur sogre v e y è s qu'era tot un trevallador y home ordenat.
r. sçtu..
Y ben pensat qué m é s calfa? No havia
assolit ja son desitj? L i havien p r o m è s ja
la noya, podia entrar a casa d'ella ferli

un petonet devant de la Magdalena y
dirli y redirli «amor méu». No eren
doncs ja supèrflues les cansons y la gui tarra?
Més ditxós potser que la mateixa Safirula, malviatge si les anyorava les cançons. F o r ç a més dolços eren aquells petóns. Y aixfs anaren escorrentse dies y
dies felissos, treballant tots dos amb alegria, mentres anava acostantse el de la
benedicció nupcial.
U n dia, però. els dos promesos van
disputarse. Havia semblat a n'en Menegos que la Safirula s mirava a un jovincel molt curro que passava a menut per
aquell carrer. Sovint l'excès d'amor desp e r t à gelosies aixis y renyines. D ' una
paraula en vingué un' altra y a la fí tots
dos ploraren. Més ben dit, ella, la Safirula plorà, en Menegos s'enfadà, y per
primera volta, se r e t i r à sense ferli un
petonet. L a Safirula, aquella nit, desprès
de refleccións molt amargues, và recordarse que aquell canari tan captador,
un cop ficat a la gavia de la canària havia parat de cantar y ' I c o m p a r à a 'n en
Menegos, qu" un cop a d m è s en la casa
com futur gendre, havia fet altre tant.
—Mirèu, qu'es curiós—pensava tota
concirosa,— Oh, es que ho es! Desde 1
primer dia! Desde'l primer instant! Com
un sortilegi' Es que 'Is aucells y 'Is homes son d'una meteixa mena? E n Menegas, và cantar fins que l i vaig dà 1 si, y
are, en contes de cançons, me dona
renys y paraules . y jo que 'm pensava..
A y . pobreta de mí!
P e r ò nò que si certament ni ' I canari
ni en Menegos van cantar m é s , un cop
casats, els dos promesos varen viurer
molt ditxosos. L a Safirula lluny de paraules ofensives ja no 'n senti sinó de
dolces. P e r ò are, aquelles cansonetes
acompanyades de guitarra, que tan l'embriagaven al bò de ses ilusións, aquelles
no les senti ja m é s .
y

»

»

Breviari
La de l'envelat
En un rotllo d'anttgues,—eixes amigues de balls y de festes majors,—parlen de versos, y al nom, a mí dedicat, de
poeta. Ella, Xa inconeguda, tota alba,
tota egregia, encqr dtns la bestial nyonyesa d'un envelat, m'ha enviat la carícia llarga y lenta y extenuadora de sos
ulls, que no sé si son verts,—vert d'absenta o d è llac de llegenda, —o blaus,—
blau de mar y de cel,—o bruns,—tràgica
brunor de nit d'hivern sens estels y sense cançons, amb silenta remor de peus
descalços y amb l'scherzo d'un llament
llunyà y agonejant.
Jo allavors, el torturat dandy,—se pot
ser dandy sense dur monocle,—que ha
sabut cobrir les espantables Hagués de
la innoble y fanfàrria comedieta de son
viure bohemi y e r r a n t , — h e ç esment d'
ELLA. Sento clavats com dos punyals
sos ulls, que no s é si son verts,—vert
d'absenta, de maragdes o de llac de l l e genda,—o blaus,—blau de mar y de cel,
—o bruns, t r à g i c a brunor de n i t d'hi vern sense estels y sense cançons, amb
silenta y a açassina remor de peus descalços, que corren rezelosos, y amb
l'scherzo d'un llament llunyà y agonejant—en mon rostre palidíssim dc malalt
de la mèdula y de l'ànima,—ànima embriaga en la carn y en l'absenta y en la
morfina.
L a seva vesta miraclosament alba se
cenyeix amb un sàdic y llúbric a b r à ç als
flancs pomposos de fruidora, a les pomes
dels pits, qui's dressen jocondes y tremantes... Els ca vells tenen apariencies,
demunt la temptatriu y alletada albor
del rostre, florit d'uns minuscols besos
d'or que acusen son altíssim domenyar
de sensitiva, de bronze vell o de carn de

Etyopía, caiguts sobre Is polços, qui diuben 1 inefable florir de dues roses albes,
y entrelligats en una nobilissima corona
que va de orella a orella. • , ,
Les serpeses dels braços pinten de roses la tenuissima seda alba. Y els ulls
agrisats, ulls que no sé si he vist en un
país de ventall xinesc o en una sala de
Hospital,—veritat, inolvidable Sawa?,—
son ulls que semblen esguardar a altra
vida, qu'han esguardat abans de néixer
y que e s g u a r d a r à n encar quan síen morts
y els cucs dancin ses crudelissimes farandoles en l a carn que no s'extremirà
may m é s u ^ , U ?Àt>«ïí-Jid0(f.tod3í
Y els llavis,—llavis amples y trèmols,
quelcòm plebeus, que fan pensaren amoroses aberracions, — s'encenen com la
porpra y com la sanc, y com l'or y com
els rubins. Jo no havia may vist, en mes
crudels y bohèmies passejates pel mon,
llavis tan sanenants com aquests...
Oscar Wilde havia somniat aixis, en
sa follia creadora, els llavis de Salome;
Baudelaire, quan escrivia Lesfleursdu
Mal, veya uns llavis aixis; el pobre Verlaine els e s p e r à tota sa vida. d'hospital
a hospital, de taverna a taverna; d ' A u revilly, mon pare espiritual, pensà que
Rosalba y la Bellido havien de tenir eixa
hòstia de sanc en son rostre de vampireses de la Divina Flama; Heine somnià a
la Sfinx amb els foguejants llavis, plebeus y amples y sensualissims... com els
d'aquesta inconeguda de l'envelat que
Que m'esguarda, a marcat disgust de
son amant, promès o marit: u n senyor
amb calva, amb panxa, alt y corpulent,
qui va plè, com un antic marxant de fira,
d'anells, d'agulles, de cadenes y de diY a marcat disgust de l'amant, pro-

mès o marit també, s'aixeca, a ma galanlssima inritació, y's cenyeixa mos braços exangües y amadors. E s u n v a l z . . .
Parlèm. Ella, avergonyida, excluheix
de la conversa a son ell,—lo que prova
la manca d'amor en eixa conjunció forçosament amorosa.—Me diu d'una fàbrica de teixits, de la que ell la feu mestressa, y de sempre, coma única música,
la isocrona y bestial música dels telers...
De son viure aborrit y vulgar... Sempre
sola... Sempre sola.*»;.,.,i--, ^ u . j ^ a ^ ^
Li plau fer marcar sa espantable soletat, a la desamorada.
Jo, inconscient y crndel, l i parlo de les
nits del L y o n d'Or. de les passejates a la
llum, que no es llum, de l'auba lívida y
espectral, el berret caigut en l'occipuci,
el gabàn descordat, les mans, amb els
guants a mitj posar, en les botxaques, y
an troç de cigar a la boca, amarga y
seca... D'adormirme avuy a Barcelona y
despertarme demà a Paris... Dels halls
de Wien, dels cabarets de Montpamasse, de Berlín, de Spa, de Ostende, de
Heildeilberg, de Roma, de Avignon. de
Toledo, d'Andalusia. . Gaby, T ò r t o l a ,
Carme, Mary, Paquita, Anny, Raquel...
Els meus versos, les meves noveles, les
meves comèdies, la meva pipa y ' l meu
llanatisme...
Y fineix el valz, y fineix la festa: ella
voldria parlar, dir quelcòm, eixa fatal
paraula qu en la vida tots ens descuidèm
de dir a temps y que quan volèm diria ja
no es hora... P e r ó ' l marit s'apropa, saluda, se penja del seu bràç y s'allunyen.
M'ha tomat a esguardar ella amb sos
alls, que no sé si son verts,—vert d'absenta, de maragdes o de llac de llegencte,
—o blaus,—blau de cel y de mar, —o
bruns,—tràgica bruuor de nit d'hivern
sense estels y sense cançons amb sílenta \ açassina remor de peus descalços
que corren rezelosos y amb l'scherzo de
un llament llunyà y agonejant,—y que

brillejaven en un flam interior y alluci
E n tota vida de dóna h i ha un valz,
que canta en les s ç r e n e t a t s de sa joya y
sanglota en les follies de son dolor.
Aquest» dama ja tindrà el lirisme de
recort d'una nit d envelat y d il-lusió per
no aborrirse amb la barragania, innoble
y Horda, del marittng^·{j y,;,7j;ii
• _.Tj7
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Caps fluxos
Totes les tardes feyen rodona allà al
peu de la Font. Les seves parauks guardaven relació amb la fluxesa dels seus
caps. T o t uimietats, coses buydes, ben
impròpies de senyoretes que vestien de
llarc. No hi havia assumpte que no tractessen rihent. De tant en tant se xiuxiuejava una a l'orella de l'altre y aleshores la rialla se pronunciava, esclatava
fortissima y amb m é s poca solta encare
que no quan reyen de baix en baix. L a
seva conversa era brodada de «Jaimitos»
«Luisitos» «Pepes» y altres noms per V
estil. L a seva fluxedat la portaven fins
al e s t r é m de riure's descaradament d'
aquelles senzilles persones que anaven
a omplenar sadolles de fé els seus beyres a la Font medicinal. Quants pobrets
malalts o vellets haurien vist que eren
víctimes de les escardalenques rialles d'
aquells quatre caps-verts! Com totes les
coses buydes, eren plenes de vanitat.
Essent força lletjes tenien la pretenció
de que eren guapes. Cuidàven el seu cutis amb potingues de totes menes y fins
se tenyien o descolorien els cabells. Vestien robes llampantes y estretissimes
que amb tot y amotllar-les a les seves
fluxes carns, fluxes t a m b é com els seus
caps, no lograven encomanar bellesa ni
sisquera sensualitat. Eren tant buydes

de dins aquelles pobres noyes que ni &mma hauríem dit que tinguessen. E l s
seus cossos se büncaven sense gràcia y
prenien sovint positures, estudiades devant l arniari-mirall. Volien figurar ing è n u e s y lo únic que desaven entreveure
era la esquifidesa del seu cervell y 1'
axutesa del seu cor.
A n à v e n a la Font, m é s , no bevien. L '
aygua no la sentien o no la necessitaven. H i a n à v e n d'esma, de rutina, sense
que r è s les hi p o r t é s , ni era per l'afany
de beure, que hi anàven, ni per 1' afany
de conversar. Aquelles noyes no tenien
afany de r è s . S i , tenien afany; afany de
que aquella Font d'un dia a l'altre s'omplis de joves amb colls alts, ben alts,
mitjons calats y petxeres blanques. Tenien afany de trovar-se allà amb joves

que les compretiguessen. amb homens
que les omplissen les orelles de paraules
dolces, de paraules frívoles, de paraules
plenes d'infinita buydor.
Oh, el dia que aquells homens vinguessen quina manera de disfrutar! Com
se revenjarien d'haver passat una temporada sense que r è s els h a g u é s dit rèsl
El riu que joganer y alegre s'escorria
al peu de la Font, les remats que pasturaven a l'obaga y omplien la encontrada
d'armoniosos esquellincs, la vegetació
exuberanta y prenyada d'aromes mil,
quina cosa m é s ensopida e inaguantable
era per elles tot aixòH
FEANCISCO A . V E R G É S
Torelló, 22 Juliol 191a

{Vos, sigueu el qui sigueu...!
Jove o vell, pobre o ric, sigueu el qui sigueú, J
S i may el dols passatje encare espiat no haveu
E l vespre, amb pas lleuger, amb pas de melodia
D1 algun echarpe qui llisca y f u i g en la foscor,
.
Y fúlgit com meteor en mitj les nits d'amor
Vos deixa dins el cor un rastre qui radia;
Si vos no coneixeu no més que per la lira •••>
Del poeta enamorat qui canta y qui sospira,
Aquest magnànim goig qulels forns torna daurats,
D'obtindre ben be un cor sens cap reserva y vels,
De tindré per blandons, de tindré per estels,
De tindré per dos sols dos ull ben adorats;
S i may no heu esperat ombriu, ple de tristuria,
Sota'ls vidres d'un ball radiant en la foscuria,
L'instant suprem que tots inndnics sortiran,
Per veure la betdat com un llampec qui brilla.
L a rossa amb ulls blavencs, l'excelsay tendre filla,
Passar en mitj la llum amb flors quils marcirdn;

S i may no haveu sentit les febres ardoroses
De veure la ma aymada en altres mans febroses,
De veure'l cor volgut glatir sobre altres cors;
S i may vos no haveu vist amb ulls d1 ira brillar
E l vals de vol impur, lasciu y circular,
Propici a desfullar les dones y les flors;
S i may no haveu baixat tendrament els turons.
E l cor tot rebossant de pures emocions;
S i vos may no heu passat la nit sota'ls tillols,
Y mentres que dlestels s'ornava'l cel sens nombre,
Amb ella respirat la voluptat de llombra.
Ben vaig y amagadets, parlantvos tots dos sols;
S i may la vostra ma l'ha fet tremolà un altre;
S i may eix mot que l·un se diu aprop de l'altre,
i T'estimo! no ha rublert vostra ayma un jorn ditxós,
S i may pietosament els tronos no heu mirat
Pensant que ceptre, glòria y imperis s'han cercat,
Y e l regne de l'amor content teniau vos,
L a nit, quan agonitsa'l palit flam del llum,
Quant fosc Paris tot ell, voltat de broma y fum
Amb sa saxona torra y gòtics caserals.
Passar sense comptaries deixa les.negres hores
Quins dotze cops, sembrant illusions somniadores,
S'envolen dels cloquers en grupes desiguals;
S i vos famay no haveu l'hora en que tot reposa,
Mentre ella's dona al son serena y oblidosa.
Plorat com un infant aforsa de sofrir
Cridat cent cops son nom del vespre a trenc de dia,
Y encar de nou cridal cregut qu'ella vindria,
Malheit la vostra mare, y haver volgut morir;
S i may no haveu sentit que d'una dona hermosa
Uesguart vos inflamava l'ànima frisosa.
Que estàveu encisat, qu'un cel s'havia overt,
Y que per aquet ser, qui's reya dels plors tant,
Serievos ben dols morirvos al instast;...
/No haveu pas estimat, no haveu pas may sofert/
VICTOR HUGO
Per la írad. F . Tarragó fambrú

una sola paraula pogués profanar aquell
misteriós esguard. Ses vestidures se
fregaven lleugerament, els dos cossos
feyen sentirse son tebi contacte, y arrencant sospirs profóns, bategaba voluptuosament el petits y virginals pits de la
casta aimada.
De prompte vingué el moment solemne. L a lluna quedà esvaida dintre la polsina d' un unvol ombriu y palit quasi imperciptible pararen de brollar del sortidor els filets d'aigua argentada y un rosrinyol qu'oviraba desde'l brancatje'l coloqui que comensava anà desgranant una
per una ses axordadoras refilades plenes
de melancolica harmonia, glosant aixis
del idili tendrivol que'ell sol oviraba, de!
pur amor que feya ditxosa a la gentil parella
L'amat havia anat destriant manyagament la daurada cabellera de la verge
qu'ocultaba els rics detalls de la sana
testa aparexent aquesta núa, llanguida y
palida com tota despectre, plena de
perfils y delicadeses. Ella m i r à fit a fit a
son amat Ses mans nirviosament se clogueren. Dos cors ensemps bategaban.
Sos llavis acarimats, sagnants y presos d'

#

#

ardent febrada van atreures mútuament
fins atrobarse, esclatant llavors, un peto
dolç, llarg indetinit...

L a lluna havia tornat a desprendres de
llurs gales, del surtidor tornaren a bro
llar les argentades cabelleres de Húm y
els bossins de vidre escampats arreu dels
grisos caminals reprengueren el seu relluir esclatant
Els dos enamorats retornaren, al fausi
tuos casal. Sos ulls descubrian l'emoció
interna qu esperimentaven aquells sers,
dítxosos d'haver pogut besarse en silency en mitj dels efluvis apassionals d'aquella misteriosa nit, de sorollosa ventura.
Tot reprenia altre volta son aspecte
confós y solitari y com epíleg d'aquella
venturosa jornada, una granota qu'es
c a p b u s a v à seriosa y contorconantse en
les a i g ü e s mortes de l'estany donà començ al se seu epistolari grotesc.

ANTONI V I D A L A R X E R .
Octubre 1911.

#

Aficionats notables

Joan Serra
BALSARENY
La fotografia que avuy tenim el gust
de publicar, es la d'un aficionat que donada la seva humil posició social, es doblement remarcable lo que fà, puig, els
seus afers l i priven de dedicar hores al
estudi y perfeccionarse en l'art de Talía.
En Joan Serra es un jove estudiós incansable y fervent devot de nostra escena catalana, a la que dedica totes les
hores que roba al seu descans corporal.
Moltes son les obres per ell representades en companyia dels seus amics de 1"
elenc del « u e n t r e Instructiu y Recreatiu de Balsareny», els quals l'han ajudat
fervorosament en son comès. En Serra
s'es distingit per son amor al genre dramàtic. Ha obtingut èxits merescuts en
els papers de «César», de La bala de

ndre: «Pere Bay», de £ m Bordet: «Don

Desheretat: «Passarell»,
poble: «Jaume», de L'Hereu Ssc«mp«: «Don Josep», de E l Pati
blau: «Marcó», de En Pólvora:«Carlos»,
Miquel», del
de E l cor del

de Mal Pare: «Nan», de La presentalla:
y en altres molts que no recordèm.
En el genre còmic, amb tot y no é s s e r
el que m é s escau al seu temperament,
s'es distingit en La malalta fingida,
Gent dlare y en totes les obres posades
en escena pera'l nostre elenc, que m é s
bé podria dirse Companyia de professionals, per lo molt bé que ho fan tots. E l
nostre Serra ha sigut y es un aprofitat
dexeble del senyor P. Torras, qui, com
a Director, ha impregnat el seu ; mor,
fè y constància per l'art teatral a tots
els seus companys, amb una forsa envejable.
V a g i n , doncs, les presents ratlles a
guisa d'encoratjament per el simpàtic y
inteligent Joan Serra, qui a Balsareny
es sempre merescudament aplaudit y
conta amb fermes simpaties, no tan sols
en el públic, sinó t a m b é entre'ls companys de l'elenc de que ell forma part.

* **

Tal nit d'Agost calma y plascenta;
l'aire era tebi, el cel tot clar.
Vagava en el misteri d'aquella nit silenta
quelcom que f a somniar
H i havia el voleyar d'unes remors estranyes
y'l clar de lluna al lluny damunt de les montanyes
Trencant la quietut d'aquella nit
acorts d'un wals que may s'acava...
a mi una verge que duya una flor al pit,
amiga d'aquell jorn, tot baix parlava
Parlava com ningú may m'ha parlat:
jo estava de sa veu tot encantat.
Y m van semblar aquelles paraules, belles
com una remor més d'aquella nit.
Mirava'l rostre seu; mirava les estrelles
amb un oblit del mon que no era oblit
Acorts d'un wals; un mot als llavis retingut:
E l goix d'una nit bella qu'ha sigut.
LLUÍS PUIG Y PUIG

(Dasicals

d)

FederioChopin
Esludi degut a la ploma del notable crític musical francès Lleó Escudier.
(ACABAMENT)

Theocrit es inmortal per sos idilia, aixis
com Homer per sa epopeya.
Un sonet perfecte val tan com un llarc poema.
Petrarca degué sa glòria a sos sonets y a sos
cants, molt més que a son poema Africal
Benvennto es molt méj admirat per ses fines
dselladures que per son bronse de Pèrsia;
Rutpdael es igual estimat per ses petites pintures que molts d'altres per sos qnadros de
dimensions colossals; y per acabar Schubert
y Beranguer han alcansat sa més gran popularitat, el músic amb ses melodies y el poeta
amb ses cansons L'Adieu y L'Ave Maria valen tant com les partitures de major èxit,
aixis com le Grattadier y le Dieu des Bonnes
gens deixen ben endarrera a molts volums
de versos firmats per membres del'Acadèmia.
En quan a Chopin prefereixo la més senzilla
de ses Poloneses a la menys pesada òpera d'
un mnsic del pervindre (i). Y l'opinió pública
està al nostre favor amb aquesta preferència,
per lo tant,deuríem doname part a n'aquesta
complasent terra alemanya que ha sigut el
brssol de la música del pervindre.
A n'els pianistes els hi passa lo mateix que
a tots els altres virtuosos puig rarament el
seu nom sobreviu a la curta estada qulian
fet a n'aquest mon; es una veu que s'apaga y
son recort sols reviu durant una generació;.

(>) En aquaata secció e* d a r i compte de totes les
obres tan de literatura musical com de música qu'es
resin en «quasta admioistració y les que par sa imporuociat ho requereixin s'eo fari critica.
(1] Nota del traductor. Aquet judici ajeia com tamd'altres d'aquet article resoltea avuy forsa exagerats; mes com qu'el retrat que fa Tautor de la musica
t Chepio en cens lloca esta forsa be he cregut conveaient publicarlo ecar que professo amb molts punts
idees fona diferents de les de l'autor. Amb tot deu teairae en compte qu'aquet article fou publicat l'any 1868
quan l'escola iuliana a fransa encar regnaba omb tota

això es tot. Mes Chopin, no; durant trenta
anys ompli el mon musical amb sos grans
èxits, y amb tot y el temps que fa que sa
tomba resta closa, son recort es tan viu y son
nom gosa avuy de la mateixa celebritat que
en jorns de sos mès bell triomfs.
Liszt un d'els mès brillants il·lustradors del
piano y sens dubte la mès rica organisació d'
artista baix el punt de vista de l'imaginació
ardent, vensedor de les més grans dificultats
y d'una fantasia inmensa qne transportà a 1'
art vers regions desconegudes, ha consagrat
a Chopin un volum enter qu'es l'estudi mès
complert, més notable y mès seriós que s'ha
fet de l'autor de les Poloneses; puig jamay
ploma mès competent ni mès autorisada ha
jutjat millor el talent d'aquet músic; es una
obra que honra a la vegada a son autor y a
Chopin. Llegint aquet bell estudi ens recorda
tot seguit aquella magnifica efegie d'Ariosto pintada per Titien qu'està exposada en un
de'ls salons de Venècia y de la qual s'ha dit
«Es el retrat de la poesia y la poesia del retrat».
Amb tot y el tó nebulós qu envolcalla aquet
llibre, de sobte esclaten clarors resplanden es
que resulten tan apropiades, tan justes amb
la naturalesa de son autor com amb la de
Chopin que resta retratat d'una manera perfecta.
No es un retrat de fantasia, no es una biografia de reculls enciclopèdics, no es tampoc l '
estudi sever d'un crític que diseca amb son
fret escarpell un mort inmortal pera descubrir totes les fibres de son cervell, no; es l'homenatge que l'artista que sobreviu rendeix
a l'artista que desapareix jove encare.
Liszt ens con tadeChopin lo mès interessant
y curiós, l'home y el músic pasen per davant
d'aquestes pàgines amb la mateixa ma nerviosa y enfebrada que feya vibrar el teclat de
son piano com l'espatec d'un Ham fa extremir
els arbies d'un bosc, y amb aquesta meteixa
mà Liszt aixeca per un moment el ropatge
que cubria l'interior del músic poeta, y veyem
sa existència confosa amb la de Lelia en els
misteris desitxats d'una afinitat escullida.
Mes nostra tasca no es la meteixa, tots
nostres recorts son per l'artista, o al menys
per les hores qne varen passar junt amb ell;
que marquen la nostre joventut amb un resplandent raig de llum que eclipsa tot lo que

no's refereix a l'il-lustre desterrat polonès.
Mes per estimats qu'ns siguin aquets recorts
els allunyem de nostre pensa amb la creencia
de que l'entussiasme podria ésser perjudicial
al judici que nosaltres volem fer sobre el talent y les obres de Chopin. Aqnet judici Liszt
la formulat amb una justesa y una claretat
tan gran que fa verament impossible tota discusió.
Ell parla y diu: «Impossible es fer un anàlisis
seriós de l'obra de Chopin sens trobarhi belleses d'un oidre enlayradissim, d'una expressió
completament nova y d'una construcció harmònica tan original com sabia. L'atreviment
el justifica sempre, la valentia y l'exuberancia no treuhen la claretat. sa personalitat no
degenera jamay amb bissarria barroca, ses
sizelladures no treuhen l'eleganda de les l i nees principals. Ses millors obres abonden
amb combinacions qu'es pot dir que formen
època en el moviment de l'iatil musical. Valentia, brillantés y seducció aquets son els
mots que disfressen sa profonditat amb
tanta gràcia y sa habilitat amb tants encants,
qn'amb molta dificultat m'he pogut sostreure
de sont seductor atractiu per poder jutjarlo a
fons baix el punt de vista del seu valor teòric. Aqnet ja ha estat probat, mes ho serà
molt més quan vingui el temps de l'esàmen
cuidadós de'ls serveis prestats a l'art per
Chopin en el període qu'ell atravesà.»
Aqnet ezàmen ja s'ha fet, puig ja es pot
apreciaràvuy lo que l'art pianistic ha guanyat
amb aquets nous viaranys, agropant floritnres inspirades en el més par mètode de cant
italià que sembla desgranarse com una sarta
de perles sobre elpiano. o snrcant enl'aireamb
artificis melodies. D'aquestes progresiéns harmòniques Chopin tingué el secret; secret que
tants avuy posseiexen mercès a n'ell. Però lo
que mès ha fet populars les obres y el nom
de aquet músic inmortal, es sa passió, ses melodies y sont sentiment, aquet sentiment que
tan fa notar Liszt qu'envolcalla totes ses
obres, sentiment eminentment individual
propi de son autor, mes no per això menys
simpàtic, no solsamen a n'aquet pais que l i
deu la més gran Uustració. sino a tots, fins
als que no han sentit jamay els infortunis del
desterro ni els tendres esclats de l'amor.
Chopin esculli pera que executessin en sos
funerals el Rèquiem de Mozart, essent religiosamedt respectat el seu desiti. Mes sino

hagués tingut el cuidado de senyalar aquesta
obra, donant amb aixó ona vera proba de 1'
admiració pietosa que sentia per el geni de
Mozart, no s'hauria escullit altre obra pera
conduhir ses despulles a la tomba que sa
Marcha Fúnebre, aquesta marxa, de quina
seria forsa diticii el trobar altres accents peta
expresar amb la mateixa forsa el sentiment y
les llàgrimes que debien acompanyar a sa
darrer estada el cadavre del ser qn'havia
comprès d'una manera tan sublim com se ploraven les grans pèrdues.
Mes verament sa elecció fou encertada
puig Mozart era l unic que podia plorar d'una
manera solemne, dolorosa y cristianament
resignada sobre la tomba de Chopin.
(Tradacció direcu del fnnc·'·)

La Generala
Opereta en 3 actes llibre de Perrin y Pala
cios y música del mestre català Amadto
Vives.
Grossa espectació reinava en la nit del
24 en el teatre del Tivoli, pera conèixer la
derrera producció del nostre Vives que de
tan renom venia precedida.
La Generala amb tot y no ser lo millor de
dit mestre es una obra plena de nombrosos
atractius; sa música es molt seriosa en sa
major part puig sols conté dos números de
marcat caràcter, lleugera en el primer acte,
la cansó dita del Arlequí y en el segón un
terceto còmic, mes per això ambdoe no tenen rès de grollers, sinó tot lo contrari,resulten distinguits y casi pot dirse que son els
mès originals y d'inspiració més espontània.
Tots els demés números son seriosos sobresortint d'entre ells un duo y un nocturn en
els quals s'hi deixa entreveure la mà d'on
compositor de la justa fama d'en Vives.
Aquesta es una obra digna de ser sentida
y es també un gran pas vers la regeneració
del teatre còmic líric espanyol que amb tanta decadència es troi a avuy, puig encar que
careixi del consebut vals casi pot dirse qu'es
la primera que te quelcom de l'encís y de la
distinció de les operetes vieneses que gosan
de fama mondíal.
L'autor tingué de sortir al final de l'obra
dèn o dotze vegades pera correspondre a 1'
ovació que se li tributà.
De'ls sé us intèrprets sobresorti d' una ma-

nera molt notable la protaganista de l'obra
Srta. Rodríguez, artista d una elegància esqnisida y també la Srta. Baillo que cantà la
jeva particella amb forsa gust; els Srs. Fernandez Tejada y Pedrola secundaren amb
molt «cert a abdngnes artistes, els demés

discrets, y l'orquesta y chors forsa encertats
Per lo tant, tot fa preveure qne hi haurà
Generala per molt de temps.
SCHERZO
9

9 *

TEATRES
NOVETATS

Despedida del Gran Guinyol
Amb un programa compost de les obres
més escullides del repertori de la companyia
Sainatti-Starace se despediren del nostre públic en el teatre de Novetats la nit del 28
aqnets grans artistes.
Comensà la vetlla amb l'obra Passa la ronda, intensa sàtira contra el militarisme, segui
desprís una estrena Ninna-Nanna, quadre
d'nn gros efecte tràgic qu'acaba d'una manera inesperadament dolsa y forsa humana;
a n'aquesta obra segui II Bavaglio, una de
les mes belles del gran guinyol de la qu'en fà
aquesta notable companyia una vera creació per sa presentasió que dona una gran
idea de la realitat y per sa interpretació briilantissima; y per fi el conegut drama Lui en
el qual el matrimoni Saiuati estigué com
sempre colossal.
En tots els actes, els dos artistes foren forttament ovacionats mes al final rentusiasme
es desbordà d'una manera poques vegades
vista puix l'ovació qne s'els hi tributà fou d'
aquelles que jamay poden esborrarse de la
memòria dels qu'en foren obgecte.
El gran Sainati fondament emocionat parlà, y sa gentil muller digué també bells mots
de despedida.

cres y dijous prop-passat, haventse escullit
entre son nombrós repertori, les obres que
mes èxit han assolit; y majors triomfs han
proporcionat a tant simpàtics artistes.
El programe sigué compost de II Bagaglio
Lui, Sabotagey algun altre, totes del genre
emocionant.y E l stHorPlalotine y Miafamminna del genre picaresc.
No cal dir l'éxit que obtingueren en l'execució de dites obres, en quines la companyia
del Gran Guinyol se despedi agrahida del
carinyós acnlliment que ha trobat en el públic barceloní.
ESPANYA
Per la companyia d'opereta y sarsuela castellana Calvo-Bracamente, s'han representat
en aquest colisíeu les obretes La Divisa, E l
Fresco dc Goya, E l cabo primera. E l Husar d*
la Guardia, Cambios naiurales y tantes altres
del inmens repertori del genre menut.
En totes elles s'hi distingeix notablement
nostre simpàtica compatricia Maria Morató.
MODERN
La companyia dramàtica d'en Icnaci Valero y Joaquim Huarte, han posat en escena
darrerament les notables produccions Juan
Josi, Los corridos y Zaragueta destacantshi
a mes dels ja dtats la distingida actriu Emília Vega. En preparació Raffles.

ESPANYOL

LÍRIC

L'empresa d'aquest elegant teatre del Paralel, ha conseguit que la companyia italiana
de Gran Guinyol, dels eminents artistes Alfred Sainati, y belle Starace Sainati, abans
d'embarcar cap aitalia dongués dugués representadóns de comiat a Barcelona, el dime-

Per la companyia d'en Graells Soler, continúcn les representacions de melodrames en
aquest petit teatre.
Darrerament s'han representat, entre altres, Treinla aUos 0 la vida de un jugador;
C arlot l l i el liberal y la tant sobejada Monja

e magnífic drama del etninent dramatarc
don Àngel Guimerà L a R e y n a J o v e el que
promet ser un verdader aconteixemeut artistic.

* * *
Dels nostres Corresponsals

Sobrant de la setmana passada
SANT F E L I U D E GUÍXOLS.—Salón Noredaia».—
E l dissnptc y diumenge prop-passau lu con'paoyia
que porti per priracrj dama a la Xirgu posi í n cs;eaa
1 > obr.s Magda y L a dama dt Ití cunulieí.
Abdaes cbr:& foren interpretades nu^i&tralment per
part Je U sc.iyera Xirgu, sobreasortint en la primera
le*?cu;üres Faura j SanUolaria, f i a senyors Vilaü e n g i , Miquil y Capdevila tF.i, y en la segon» lí» seoyorts Faura y Santiolaría, com tambí 'U sjoyors Vjliüonga, Onln y altrea.
Quad.ren ben airoies Ics parts secundaries, fent qu»
les dugucs obres sortiuin ben arioJonides,guanyaatae
al fical de cada act: molls y mereacutj aplaudiments,
quc'l públic, emocionat, els bi tributi.
E l vestuari y presentació escènica, en quan a la segona obra, una miqueta escàs de relleu.
Uàítima qua'l teatre no's vegiíi pléa vessar, com
quau bi ba actuat «génaro chUui» M e , què bi far^m!
L a immensa majoria del públic, m è s q u · anar al teatre
prr v<urebi art, hi ra per riurà.
Altre par; de culpa aquesta icgada pot tenirla U entitat «Kl Guixolens^», que sense cap mena da censideracid, sapiguem qoe's ftya taatre, fen t car .sardanes.
L'avhém pcrque'a l rnps futur no haguera de dirl
una altre cosa.
Circuian rumors de que, a no tardar, vindri la com pa'iyla de l'Enric Giménez, sens quc's precisi si aeri
de paa o actuant de temporada.
Ho celebraria moltlssim.
CORNUDELLA.—Teatre Íntim.—L agrupació d'aficionais que smb taou fermesa actiacn aquest ispayós
t.atrí, el 41a at de Juliol posi en esc.na el moaòlcc
d'en Mdli, A y . u . fan bonadóna qu' i r a y's ca mori!
y la joguina aa un sete, d'en Fa: rer y Codina, A l a
prevenció.
£1 senyor Garcia, cn al moau.ee, revelà el detingut
estu li que feu del mateix, y si bi no tingué una grac
ju'.tcsa, amb tot aorti bei. bé del pas.
8Is senyors Abella, Aragonès y Parqneras, en els papers de «Pera», «Pau* y «Martbr, respectivaneat, ens
presentaren la ob-a amb molta soltura y natura itat.
Molt bé. Al menys, se'ls coneix quan estud'en.
PALAMÓS.—Eo la loumie qu' esti fent l'aplaudida
acuiu senyora Xirgu per aqucs:a provincià, abinsde
comensar la tanporada definitiva a Olot, ahir va tocar
el torn a n'aquesta vila.
L'obra que posi en caeena fou Magda, y la interpretà ien hi, qoc'ls aplaudiments interromperen la representació molt sovint; però la ovació fou immensa acabada 1 obra, per lo que l'aplaudida y eminent actriu

tingué que restar bella estona en cl escenari per tcallar els aplaudimeius.
El teatre calava plè a veaaar. y loreo moltes Ics peno'
oes que no travaren Uoo.
,'•
-.v,'
TÀRREGA.—En poc temps han visitat aquesta po.
blació la companyia Mufioz-Suclves, dirigida per
l'eminent Oiméuez, que donà tres repreacotacioos 4c
obres cn castellà ce la societat L a Alianxa, y la 4<
•Gran Guinyol Català», que dirigeixen els sesyon
Mantua y Santacana.
De la primera derim dir que fos una llàstima el poc
interès que demostrà el públic, encar que les obres DO
eran com deurien quan ens visiten eminències de la categoria del esmentat senyor Giménez, puig degut ala
poca coocomneia a n'aquestes fuucions, la empresa ra
cspanlarse de fer venir a la Xirgu, com cos ho tcaia
La companyia del «Guinyol* se trovi en moi: aules
condiciona per trevallar. Tingui de ferho cn un local
de Cincmatógrafo fe: plegar recentment per no reunir
les coodidons de seguretat que han obligat a ferbi per
tornarlo obrir.
De més a més, hem de dir que'l geora a quc'i dedica
la esmentada companyia no agradà tampoc paa del
totFa de molt mal irevallar, per aixó, ca tan males condicions.
— E l dia 16. festivitat de la verge del Carme, el quadro d'aficionats de La Al ianza, amb la cooperació de
la senyoreta Morera, representaren en la mateixa societat Sïrtna, de l'Apelcs Mestres.
Despí is feu son debut, com auter, cl notable aficionat senyor Paoé, amb la seva primera obreu en un
acte E l primer deeeníjany.
Aquesta obra, que esti ben cuidada eo sa pari Uleraria, res'.lta Suixeta pel poc interès que desperta duraal
cl transcurs de la r-eva Representació. N'obstant, creyèm que pol fer molt mèt el nou s.inpltic autor, quin
fou cridat a escena pel nombrós públic al final dc la
obra, no havcoise poguí presentar pir rctenirloas»
ca^a la malaltia d'un germà seu.
MANRESA.—JovcBtal Carlisu.—Kl diumenge, dia
al, leren la segona representació del drama Eí Uat
etern, amb la mateixa execució del primer dia.
Després representaren la bonica sarsuela E l sant de
l'amo, prccenthi part els senyors Farreres, Puntl, A!gué, Hiu y Sans.
La representació de la darrera no gaire ben encertada, doncs s i notava que mancaven enaaigs.
GIRONA.—Colisseo Imperial.—Ja foraa abans i»
com^nsor la representació estaven ocupades, en sa
majoria. L s localitats d'aquest colisaeu per una muldtut desitjosa de cootribubir al millor èxit de la festa.
E l drama de Sudermaon es prou conegut per eotretenirnoe a descriure son argument. Magda es on drama fort, enèrgic, d'una admirable sobrietat y de gran
IntCLsitat dramàtica. Desde'l primer moment domina i
l'espectador. L'Interès que porta en ei mateix arriva al
grau supertati'j en les e ceoes del tercer acte, ei millor
de tota.
• !; ,.•.:'<• •»? "»* >.'\··'
E l trevall de la Xirgu fon senzillament admirable, vigorós, sublim, encarnant la difícil figura dc «Mag'l*>
amb una juatesa de detalls ex celen l.

Eli demés inlirprïU del drenu. • excepció de la »enyoreu Sanuolari». d^en Vilallonga j d'en Munt Rosét, forsa malament.
El decorat, ridicol, detestable, yorgonjós.
—Tsaire Principal y Jardins de NoTetais.—La compsnyla Gamero y Arteaga, que trevallaal mateix temps
tn aquests locals, esti fent un bonic negoci, estant al
públic conteotlssim de la mateixa.
REL'S.—Societat L a Palma.—L'obra que escullirea
tU aficionats d'aquesta societat pcra'l prop passat diumenge fou la tragèdia del jore poeta Ambrós Carrión1
E lJUl <U Crisi,
En la execució s'hl Ilubiren en Benet, en primer terme, que feu el «Jove Crisiii» molt acertadameot, »egaint després la Baseda, amb el de «Veturia», si bé
aquesta flaqueijl en alguna part, sens dubte per ne baver comprés prou bé l'esperit del personatje.
Allrement, secundaren amb aceri els senyors Riba,
y Sres. Novials y Galtés.
Després representaren L * morta, d'en Crenhet.
Fent justícia al senyor Sans, devém consignar que
feu un «Jaume» acabat y perfecte.
Moll bé el senyor Riba en el paper de «Quirse», aeoyora Baseda en r«Elo>», y NOTUIS y Galtés en els de
«Rosa» y «Antònia», respectirament.
L'&ltima fou T · t a l , rés.
—Teatre Circo.—Dissabte debutà la companyia castellana que dirigeixen els primers actors senyors Pena.
Feraindez y senyora Badillo.
La primera de les obres estrenades fou la darrera
producció dels germans Quintem, JUalealoca, que
agradi forsa.
La execució quelcóm deficient.
Diumenge ens feren t i d o r a , la coneguda obra d'en
Sardou, que ja havíem vist altres vegades, y feren tot
lo que pogueren per sortime airosos.
E!dilluns representaren L a Tosca, el dimecres^
tontrabando j L a Diaina Prooidéicla, y l dijous,
eotn a deapedida, B l di/unto Toupirul J Vo y mi
mama.
En iotes elles els actors ban estat a l'altura que'ns
acostumaren en les primeres representacions, mereixent uninims elogis els senyors Pefia y Fernindez y
•enyora «BUMÍKÍL^AH^j*-...
.. u.
•KítÓàEn conjunt, l'impresió general ea d'una companyia
bastant'notable, baréntloshi correspost el públic de
Reus assistint nombrosameot en totes les funciona.
TEYA.—Teatre L a Palma.—EI prop passat diumenge riiiu aquesta societat la companyia que dirigeix el
senyor Pjbíll, y de la qual forma part l'actriu senyoreta Roca, posant en escena cl drama castellà L a muertt
à m l j l t pessa catalana Toí cor, logrant am'a so» m é rttf artístics ferae guanyadors en una y altre de repetits aplaudiments.
Satisfets de la bona acullida que se'ls hi feu, el senyor Pubill prometé repetir la nsita dintre poc, donanloos a conèixer la interpretació que dona al M U Ea parlarém degudament.

D'aquesta setmana
SEU D'URGELL.—Institut Obrer.—El dia de Sant
Jaume tingué lloc en aquest teatre una funció de gala
«a obsequi a l'infanta Isabel.

Posaren en escena el primer acte del drama E l telitario de Yusíe, original de don Marc Zapata; el primer
acte de la bermosa comèdia de don Albert de Sicilià
Llanes, D- Goniato, o t'orgult del gec y la sarsuela en
un acte E l tunàmbulo.
Dels intèrprets de dites obres no cal fer menció de
cap, ja que tots trevallaren a conciencia.
La nombrosa y distingida concorrencia que omplia
de gom a gom el local, y entre la que hi havia, ademés
de l'Infanta y'l seu acompanyament, el Capit! general
de Catalunya senyor Weyler, governador civil de la
província, diputats a Corts, provincials, etz., premií
amb merescuts aplaudiments la tasca dels artistes que
prengueren part en la representació.
SABADELL.—Lliga Regionaliïta.—El dia aS, festivitat de Sant Jaume, se posi en escena en aquesta distingida societat la comèdia en tres actes, />. Gonzalo, o
l'orgull del gec.
De la interpretació, cal remarcar el trevall de les notables actrius senyoreta Dolors Pinet y senyora Àngela
Guart.
E l senyor Olivella, en cl «D. Gonzalo», no'ns va convèncer. Y a propòsit: ena permeterém fer avinent al senyor director del quadro dramàtic que, desde algunes
representacions, venim observant al senyor Olivella,
notant que li son confiats serapre'ls protagonistes,
essent a ell qui, en totes Ics ressenyes, cal fer alguna
advertència (cosa que'ns es forsosa \ quins motius ens
inclinan a creure que se li observan certes atencions
que, dins tan eacullit elene. ens plauria fossin desviades, en bé del mateix y de tan honrosa y distingida societat.
No pretcoém, al fer aquestes breus advertències, feir l'ànim del digne director de l'esmentat elenc. ni
amp->c el del protagonista del D . Gonzalo, car devém
remarcar que aquest no deixa may de sentir y concentrarse del paper que se li confia; emperò, ai que sentim
tenir d'advertirli que, a pesar del seu bon zel y esfor»,
no es per ell aquell paper.
EI senyor Sellent, amb cl «Nasi», estigué admirable,
rallant a l'altura d'un notable artista. Fou objecte de
merescuts elagis.
El senyor Pons, en el «Bicló», fluixet: molt bé'l senyor Busquets, en cl «Lluís». Lo mateix els senyora
Ventura. Got, Vila, Reixach, Solana y Comas.
Fclicitém coralment al pintor escenògraf sabadellene
senyor Creus, de qui cada dia podém admirar més les
belleses del seu art.
TEVA.-Teatre La Palma.—Amb regular interpretació fou posat en escena el passat dissabte el drama E l
deUctioe Sherlok-Hotmee.
La entrada va ser escassa, degut a que vingueren amb
una precipitació que aqui no hi estém acostumats, y al
propi temps per ser massa car, tou vegada qu' era dia
de feina.
No'ls fa tampoc gaire favor al acabar prop de Ics dugués de la matinada, a causa de comensar massa tari.
Per lo tant, esmenin aquest petits defectes y tarà molt
probable tocarne millors resultats, ja quc'I públic de
aquf sembla qne'Is satisfà son trevall.
CORNUDELLA.—Teatre íntim.—El dia de SL Jaume tingué lloc en aquest teatre el debut de la companyia infantil amb l'obreta d'exemple E l haiiel de l a
masia.

Totfl, en conjunt, mostraren el seu estudi en llurs
rnpccuus papàs, y apail Ics petit» dcficicociei que
dinciimcnt potlen curai se. varen fer una bona represeotació, essent coronada per •atassiastes y llar ca
FcliclUm ala nens Pizarro. Palltji, Aragonès, Garcia y M. jt J . Estivill, juatamant amb ela dea><s, aixia
com timbé als iniciadors y directors pel seu desinterès
ai procurar enlairar el seatimant de la nora generaCoraije y araot sempre!
Uesprís l'agrupació d'aficionats represeott l'enredo
en un acte L a pro/està de Corpta.
Els senyors Abella, Aleu, Aymaral y Vifies ens feren
passar una estona divertida, si bè es convenient estudiar un poc mís les obres per no tenir d'esperar l'apuntador T sortir més airosos del seu comes.
C A S T E L L A R D E L V A L L E S . - ^ e n t r e Castellarenc
—Amb la cooperació de l'eminent primera actriu do.
nya Emília Baró y de la celebrada dama jove senyoreta
Antònia Vallvé, en doni l'Esbart teatral d'aquest poble
eldladeSaot Jaume, una representació de la balada
del maifaanrat Pitarra, £< U i n d-ai^ua.
Atia el talent y facultats artiatiques de la senyora
Baró, no cal dir cóm va brodar el dificil paper d'«Angela», aixls com la senyoreta Vallvé estigui admirable
en la simpàtica «Elena>. Molt bé la nena Montserrat
Furés en la «Riieta». Es precU fer especial menció d'an
Rícait Benasco per son meritissim trcvall en el desempenya del vell ruhl «Cristófal·. que ratllí a gran altura, sobre tot en el mutis del segón acte, que li valgué
una merescuda salva d'aplaasos.
En Sellent, en Vall y en Glrbau, en sos respectius
papers da «Lluia», «Batiata» y «Juljé», estigueren diacreia.
Per fi de festa ia comèdia E l bon Uodx, en laqae,
ademés de les senyores Baró y Vallvé, bi prengueren
pari els senyor* Benasco, Romeu, Carner, Vall y Glrbau,
J OM i v rí.r..s·irv.··:í!,t·,:·'í»y|.o·>tlR7'
E l nombrós públic que omplia el lacai celebri amb
grans riallades els molts xistos que conté la pessa, sortint tothom satisfet de u n interessant vetllada.
MATARÓ.—Centro iRepublicano Federalista Radical.—Eo aqueix Centro lo disapte 2^ primer dia de la
festa major a la nit varen donar una lluhida funció a
benefici de cuadro de aficionats de la casa que dirigeix
lo jove Tomis Ribes y Julià, que junt amb la coperació
de la actriu aeoyoreta. Lola Mili, y altres «ficienata
•areo estrenar de dit jove director dugués obras que
foren molt ben acullidas refons veus per lo auditori
qnins nons son. Lo n,etlredt aixa, drama de dot costums de jent de platja y la pessa, L a J I U a del Doctor,
que vaha agradkr mols y fon endat lo autor al palco
escenit,
—Taatro Euterps.—Lo disapt:'primer dia de la festa
major per la compaBia filanea—Massip—se va estrenar en aqueix teatro de la ataot esperada obra del üramaturtignacl Iglesias, quin nom a.'Flortdtlingleposada en escena per lo primer actor y director Blanca y
acompanyat per la» senyora» Morera Adriaaaquela
va estrenar en la Garriga y Llorente, Ursnla, Ferrer,
Pietat, y seyoretas. Cotó, Ortlx, Pajol, que dijuiren
llurs papers amb mo:u naloralitat: com aixislos actors. Blana, Sitimda, que la estreni. Al Sindicat ell

Autors, v Massip, Joanie, Rovira, Lerma, Martori,
trevallaben amb molta bona voluntat y se pot dir que
uiay se avia vist obra tan ben presentada amb tou 1 •
seu argument que requereix,
sflepWB
Les par* roeals que contenent en dit poema foren
confiades a la distioguida entitat, Choral, Or/00 Materoni, quins números foren mols ben exejutats y als
jots per la distiojuida coacurrepcia que omplia de jorn
a jorn lo teatro: y las fars dels foren confiats als solistas del Orfeó; senyors, Agell Tenor, Domènec fiartiòo
que foren los encarregats de cantar las fars de Pietat, y
Marsal, en fïo se por dir que va ser on aconuxemeat
perla companyia per tant bdlacom encertada producció en aquesta festa major; la part del fiuuiol es eoearreja ua músic en la orqoesta. Bis Viles, y las pirs
dels orfeonistas foreo acompanyats per los mestres,
Monén, Mols director del Orfeó y Ajusti Coll, de la
Banda Municipal de aqueix poble, ' ^ i r "
Y acabi tant bonica vetlla amb lo tant esloberat aaynenet den Vilanova, ;:;Qai... compra maduiras ,q'jinas pars principals foren confiades a las senyoras Ferrer, Xifreu, Morera. Pujol. Cotó. O n i l , Burrell. ylo*
actors, Marti, Torres, Bosso, Furjurt, Cervera, Rovira
y nen Ortix, que ftrtn pasar ua rato de bon humor J la
concurrenCü'*·,;',·'
En lo drama Flor» de hngle. digui lo proloc lo actor
Farguet.
—Teatro Euterps.—En lo segon dia de la festa majo
la companyia Blanca—Massip; a la primera secció de
la tarde varen representar la divertida comedie en ua
acte. E l Uatrimonio Citíl. sigueo desempenyat per
las millors pars de la companyia.
Ja la segona secció tornaren a repetir lo preciós drama rús traduix per Vilaregui: L a vida per el «sor, per
los mateixos artistes de la anterior representació lluhln
hi en llurs papers la senyora. Morera, y lo plaudit actor Massip, que agradaren molt per llurs travall:si
gueni abmiíablement acompanyast per altres pars de
la companyia.
Ja la nit tinguérem lo gust de saborir una altre producció del mestre Guimerà. L a Peteadora obra que
en fa ona creació la actriu senyora, Llorente, en lo paper de «Daniela» com aixis lo actor. Blanca Ramóa y
sigucot amb molt de carinyo acompanyats per las senyores. Ferrer' Morera, Cató, Xifreu. Ortiz, y nena. Conill: de aqui MaUró que va dir llur pap:r amb molta
soltura.
Y acabi ia vetlla per ser bastant llarga estrena de la
comedie de en Puijgari, 'Uiralleie per cauar alou*
posado en escena per lo actor còmic senyor Torres,
siguent secundat per la senyores. Morera, Xifreu, Coté
Ortiz, Pugol, y dels actors Torres, Bosso, Marti, Forguet. Martori. Rovira, Ormea. Miguel, i y olrre qoe va
resultà una comedie de molta broms, pró sirci si «cabanta des hora, üpe comennzar acabats los focs com
de costum y al mateix un programa massa llardI
Lo dilluns tercer dia de la festa a nit varen Uroar !a
obra detetivesta que Sir A n n a Doí» quin es E l DelectiriSherioc llolmei.ptrtoli ciaaal prengueren par lo
dia del estreno.
—LLEYDA.—Teatre Camps Eliseua.—La notable
companyia Gómez Ferrer, després d'haker representat
varies comèdies en I acte y Oon Alcaro à l a f u e r t a
del sinó. E l paiiuelo blaneo y algunes altre», ha donat
fi • ses tarees, el dia 2» d»I mes passat, posant en »»-

*• * l'última obra mentada. cn funció d'honor, dedicada J amb la presencia de donya Isabel de Borbóu.
L» K»tr« estaba engodat y presentava brillant aspecte,
concarrintbi lo melior del poble UeydetA.
Li companyia, irevalli amb molt gust, y l'obra fou
presentada admirablement, aixls com representada,
puig que tots els que hi prengueren part. y eren les
senyores Gómez Ferrer y Valero, y els senyors Gomes
Ferrer y Vnzquez Palència; ioren aplaudidissims. A rroionl la vetlla, l eminentdivrctte a transformació
Raquel Meller. que llubi rics trajos y caotA les cansonetes molt afqcades y amb molt gust. essen ovacionad»
cada moment. Ens ha visitat també, ia bella Chalito,
que va posar en mal estat als lleydatans.

d'eminencies italianes A m b quin

La campanya de la companyia, ha sigut pobre, y
per scabar l'abono, ha tingut de contractar a les dues
irtiitcs ja meotades, encar que la Raquel, ;a va vindré

una

Feliç viatge a tors.

goig,

si, p é r q u e a la Bella Starace, no cal dubtar en calificarla d'excelent

a c t r i u , molt

m é s que altres que'han passat^precedides
de g r a n fama y que

no han t i n g u t , qui

pot negarho? Ia naturalesa d'artista de la

Sra. a w p g ? : ^ ^ »
E l l a uneix a una gran forsa d'expressió, a un g r a n nombre de recursos

ben

esculhts, a infinitat de matisos esquisits
gran

clarividència

que

's revela

sempre en la manera d'enfocar els personatjes que ha de representar.

L a Stara-

ce, podrà no estar felis un j o r n , p e r ó ella

no es artista propensa a desentons, n i a
—Teatre Circ Tau:i.—Ha debutat la companyia que
eacapsala el primer actor doo J . Parreca y la noto bi e q u i v o c a c i ó n s d ' i n t e r p r e t a c i ó . Uneix al
Itisima actriu catalana. Mercè Daroqui, figurant eo la
companyia elements ben notables, com aon, els se- seu talent un fisic envejable;fbell tipo d '
njora Rigo, Oaroqui j Delsoro, moit coneguts, per italiana meridional y una veu pastosa y
habir actual al teatre català. Les obre»: l.o JUrecita
flexible.
domada, E l Jorobado, Los Corridns, Bruno el TeFlexible, com el seu a r t , fet de foc y
jedor, E l Ai/o pródigo y altres, han obtingut una
execució magistrà!, di^iingir.tse dc una manera notable
de g r à c i a , de nervis excitats y de frestols els artistes y en particular, la senyoreta Daroqni
cors apacibles. A r t de m i t g dia, qu'es
7 senyors Panvflo, (pare) Delhom. Daroqui, Rigo,
Parrcüo fill, Lluellcs y altres, qual nom sentim no
l l u m y linea seca, a u d à c i a y plor, claror
y tenebres!
FA públic h; aseste^x y aplaudeix amb entusiasme ^el
aouble y acabat treball de companyia; llàstima que ac.
tui a la Plassa de toros!.. Les obres molt ben dirigida»,
aolt ben estudiacies y mellor peesentades, com alegrocriam moltisim. L'ultima obra, posada tn esceca. que
eatre en la rcsenca, fou Felip Derblay, posada "en esceaa lo dlumsaje dU2í) de Juliol, amb bastan públic y
•igui molt ben representada, essent aplaudits tots els
irtiitea.

^.^^^^^B

La companyia dramàtica «Gran Guinyol
Català* dirigida pels primers actors, Santacana y Màntua, ha sigut contractada per 1'
empresa del teatre Ateneu d'Igualada, pera
donar dos funcións el dia 4, posant en escena
les obres de gran èxit: Grapa de ferro y Far
malehit, (novena representació).

Algú s'ha queixat de que quan a l Novetats

NOVES

la companyia d'en Sainati ha representat
traduhides al italià obres catalanes, el públic

Van en aquest n ú m e r o y corresponen

hagi flaquejat. A nosaltres també'ns sab greu,
però, estèm segurs que si en Sainati en lloc

als nostres suscriptors els plecs 8 y 9 de

de posar dues obres de la nostra escena, ben

la colossal obra de Sard<n£||P

hermoses per cert, però que no encaixaven

THEOOORA
traduhida a l c a t a l à

per

molt

amb el genre Guinyol q u e ! públic v a a busdistingit

literat don Salvador V i l a r e g u t .

car en aquell teatre; hagués representat obrea
catalanes com Lladres, de l'Iglesias, la COM
hauria anat d'altra manera.
Cal tenir present que'l públic del Guinyol,
es especial d'aquest genre, y cal estar segurs

BELLA ST/ RACE.—Amb quin goig sumemJaTuy, el retra^daquesta gentilissi
actriu, amb els altres que hem

publicat

de que, per lo tan, una obra catalana com
Lladres! hauria sigut un é s i t .

E n s preguen l inserció de lo següent:
Par l'Ignasi Iglesias Homenatge d'encoratjament.—Aquest home de cor generós y altruista qui s anomena Ignasi Iglesias, se fà me reixedor en aquests moments en que exergeir
el seu apostolat per nostre teatre, de quelcóm que l'encoratgi, fentli saber que al seu
costat hi t é a tots aquells homes d'esperit
entussiasta que, com ell, estimen l'ànima
artística de Catalunya.
Bis abaix firmats, atenentse a n'aqnesta
idea d'ells meteixos sortida, compten coafiadament airib l'adhesió de totes aquelles
persones que ho veigin amb simpatia, se proposen portar a cap un senzill homenatge d'
encoratjament que consistirà en oferir al
poeta un àlbum de firmes, qu'al objecte seràn
solicitades de nostres intelectuals y dels joves
comensants de totes les arts.
A comptar d'avuy meteix, els firmant•
visitaràn a diferents artistes, periòdics y entitats amb el susdit objecte. Les persones
que desitjin firmar expontàniament, podràn
ferho a la llibreria L A v e n ç y a Joventut
teatral, Elisabets, 4. y redacció de DE TOTS
COLORS.

Se prega als residents fóra de Barcelona
que vulguin contribuirhi, gestionin totes les
firmes possibles pel seu compte, essent condició precisa 1 anar estampades en paper de
barba. Un cop omplertes les fuUes, s'enviaràn a casa d en A. Serrano y Victori, Girona.
97, i.0 1.*, com a «papeles de negocio».
Se reculliràn firmes fins al dia 15 d'Agost
procediutse seguidament a obrir una suscripció popular pera l'enquadernació dels
plecs firmats. L a quota serà única de 10
cèntims.
E l s iniciadors creuhen trovar l'apoy a 1'
idea que, sincerament, exposen a major glòria del Teatre Català.
Barcelona, 26 Juliol 1912
A. Serrano y Victori, Enric Perbelliniy
Josep Cervelló Sadurní

Max Linder, l'actor qu ha animat amb son
trevall tantes y tantes pelícoles, vindrà el
proper septembre a donar unes representacións al teatre Novetats.
Amb ell debutarà la cèlebre ballarina
Miuty, molt popular a Paris.

Sembla que'l repertori qne posarà Linder,
serà especialment de vaudevilles.

F a fredat la deserció d'actors catalans qne
s'anuncia per la temporada vinent. F a fredat
pero nosaltres, creyem, que davant de feta
semblants, no resta més qu'omplirse l'ànima
d optimisme y esperar que vinguin millors
temps.
t e s s'en treu de llamentarse tristament,
rés, com no sia, contribuhir a enfondir diferencies y engendrar amargaments.

L'Adams, aquell popular pierrot barceloní
y eminent artista dintre el seu genre. que
fins are ha vingut mostrant les delícies dd
seu art per terres de Fransa, de pas pera
New York ha volgut saludar als seus paisans
desde l'escenari del teatre Soriano, y al efecte
desde ahir que debutà, comensarà a actuar
en dit teatre, donant una sèrie de representacións de pantomima, amb l'exquisida característica de tant eminent artista mimk.
Nostre cronista del Paralel, procurarà dirne quelcom respecte al pas del popular
Adams.

De Societats
L'agrupació «Art Novell», té anunciada pel
proper dissapte 3 d'Agost, una selecta vetllada teatral en el teatre Lope de Vega,
(Assiatic). posantse en escena el popular
drama d'en Rusinol, traduhit al castellà per
en Dicenta EL Mistico, y la aplaudidíssima
comèdia d'en Peyus Gener, L'agencia d'i*formes comercials. Les dues obres aniran
dirigides per el conegut aficionat Daniel
Compte.
Procurarem asístirhi.

• * *
Imprempta de BABTOMED BAXAIliS
m San Fere 17 int. Barcelona

jObres del Gran Guinyol en Català!
DE TOTS C O L O R S
ha inaugurat la biblioteca de

Gran Guinyol Català
en ella apareixeran les millors produccións d'aquest genre d'
obres de plena

flCTUflLITflT
Prompte se publicarà el primer vclúm

L'Enginyer nou
obra de grandiós èxit y forta ímpresió

Apareixerà nn volam d'aquesta biblioteca els dies 1 y 15
de cada mes

Preu de venda: 50 cèntims

ils suscriptors y compradors de DE TOTS COLORS
3 0 cèntims

S'ha posat a la venda la segona edició del monólech de EDGAR POE

bELflTOR

COR

aquesta narració extraordinària està adaptada a I* escena, pel
distingit literat don A A L B E R T T O R R E L L A S

Pren de cada exemplar: 25 cèntims.
Els suscriptors y compradors del D E T O T S C O L O R S , mitjantsant
la presentació d'un dels volums de la nostra Biblioteca, podran adquirils

per el peu de 15 cèntims.

Diccionari Català
(Segona edició)
Indispensable a tots els que vulguin saber a fons la
llengua catalana y desitjin escriu reia correctamenc

Conte '1 llenguatge complert de

Catalunya, Mallorca, Valencià. Rosselló. Sardenya. Llenguadoc, &
y es el mes complert dels publicats fins avuy.
Aquesta obra està ricament enquadernada, y forma 3 grans volums de mes A f
1200 planes, essent una veritable joya, indispensable en 'tota bona biblioteca. E! sen
preu es de 72 ptes. els tres volàtns, poden adqufrine també a plassos mensuals de emeh
pessetes, entregantse tota 1' obra complerta al firmar la pòlissa de compra.

Primer apèndix al bICCIONflRI CflTflLrt
publicat per la casa Baxarias
Formi aquaita obra ua|rolúm da mcsjde 100 planes, ab inicials de color y paper extra, conter.
i de 1000 peraules.'completameat aovea y ao puUicadeí en cap dels diccionaris publicats (fins av.

PREU: RICAMENT ENQUADERNAT 5 PTES.

