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PREU D'UN NUMERO 15 CTS.
SUSCRIPOÓ A UN TRIMESTRE
2 PESSETES

Amadeu Vives
Aqaesta es la primera volta qn'en les planes d'aquesta revista tinc el goig de parlar
d'un compositor de la nostra terra, per lo
tan no faré en aquet petit article sa biografia
«no qne parlaré tan sols de sa obra i d'els
innegables dots de compositor seriós que te
I aquet popular i celebrat autor amb quin
I retrat Honrem avuy les nostres planes.
L'obra d'en Vives es de les més fecundes
Ipoig tots els genres teatr Is han trotat en
lell un incansable colaborador; mes desgraciaIdament no tota ella es d'el metei c valor arjtistic, per lo tant. sols pariaréde les obres en
line hi bategui quelcom d'art, olvidant per
Icooiplert totes ses obres de paí mercantilispe. les quals ens dol amb tot el cor portin el
fom d'aquet tan notable músic català.
Fins avuy ses obres mestres indiscutible-

fort sabor de la terra que, junt amb sa sabia
instrumentació i sa inpiració fresca i bella,
fan que aquesta sigui una de les més hermosses partitures d'òpera amb qne conta e? nostre teatre Hric.
Segueix- en ordre E/rey ^ r<«s quina obra
te també fragments forsa recomanables i després el D. Lucas del Cigarral basat en la cèlebre obra del inmortal dàsic Rojas pels disHngits literats Tomàs Luceno i Pemàndez
Sbaw; aquesta sens pecar d'exagerat pot
dirse qu'es la millor i més seriosa sarsuela
gran amb que conta el teatre líric espanyol
puig tan sols la presentació musical qu'amb
breus compassos fa del protagonista ja demostra el - ros talent d'en Vives, això sens
contar les innombrables belleses de qu'es ta
plena aquesta bella partitura avuy tan inat son dagues Euda d Uriac y D. Lucas del
justament olvidada.
^arral. í a primera amb lletra del nostre
M. a després en Vives ja s'ens presenta amb
l'M Guimerà es la de més grans dimensions
obres
mes poc serioses, amb obres com va dir
[demés volada,son potent temperament mucaI. son estadi seriós i fondo de la cansò po- una volta a n 'trillo eren per tenir la fnlla
"tr catalana donant a n'aquesta obra nn de llorer segura que li faltava pera fer bullir
l'olla i aquestes sens dubte deuen ésser els

Behemios, L a luz verde. L a balada de la luz,
Juegos malabares i are encar qn'amb mires
ona mica més enlayrades L a generala.

Mes això s te de ferse notar que en Iotes
les obres abàns nombrades tot i sent d'on
genre lleuger no arribant jamay al nivell
vulgar d'altres compositors, resulten sempre
en aquestes una música que te un cert sagell
de distinció i elegància de que careixen la
major part de mestres qu'es dediquen a
aquet istil i per això una estrena d en Vives
casi sempre desperta certa espectació, que te
moltes voltes el nom d'aconteisement.
El temperament musical d'aquet mestre
català te una particularitat forsa extraordinària que s'adapta a tots els estils sent aquet
un dò de que careixen la major part de
compositors, puig casi tots ells tenen un es til propi y aquet sols s'adapta a lo qu'es purament dintre del sen temperament i per
això quan d'ell volen apartarse sols obtenen
un fracàs. En Vives, no; en Vives ha fet
obres com L'emigrant y Euda d'Uriac, d'un
gran sentiment i d'un esperit fortament catalanes y després s'ens presenta amb el Dem
Lucas del Cigarral, i aquesta obra completament operada baix tots els estils; triomfà de
la mateixa qu'en les anteriors, i per fl, en el
genre lleuger, tan bé fa una sardana com una
can só andalussa ifinsfarà si convé ona jota
amb tant ambient i color com un fill de la
•eva terra; de lo dramàtic i passional s'en va
a lo més còmic i de lo religiós a lo més profà.

i això es lo que ha fet que tot i sent en Vives català de cor, hagi triomfat a Madrid, la
meteix que triomfaria a Paris i a tot arren
si ell volia.
'
Això no vol dir que sa música encar que s'
adapti a tots els estils careixi de personalitat
sinó molt al contrari, puig te un segell propi
que fa que sigui casi impossible con fóndreia
amb la de cap més compositor per sa instrumentació seriosa, per sa inspiració mancada
casi sempre d'efectismes i per sa elegància.
Personalment es un ver enigma, puig es
casi impossible saber els seus propòsits, res
vos contarà de lo que va fer ahir ni de lo que
pensa fer demà, tota sa ànima resta envolcaliada del més gran misteri, sols se sab qu'
aquesta sent un inmens amor i una fè fervent
i devota amb un gran músic puig l'ànima
artista d'aquet notable compositor està verament enamorada del diví y genial Mozart.
iQain jorn serà que podrem aplaudiíloi
aclamarlo amb el més gran entussiasme a n'd
nostre gran Vives amb sa obra el Canigó qtf
encar resta inèdita?
Que sigau aviat per honra i glòria del »eu
autor i de la música catalana per quina se
que professa el mateix carinyo i amor qu'en
altres temps.
JOSEP BAS.

* * •

Breviari
C à n t i c d Estiu
El dissabte passat jo vaig fruhir d'una
gran joya: una gran joya en la grisa comèdia bohèmia de mon viure de spleen,
car vaig reviure uns bons temps de literatura a Madrid y a Parts: el carrer de
Bordadores amb Matilde; la rue Lhomont, amb Charlotte, vehins del pobre
Verlaine...
Amb una amigueta meva,—setze anys,
amics!,—qui estudia per mestra y té

aprovat ja, gairebé, l'elemental, vam
voler anar a passar un dia, tot un dia, «1
camp, y el dissabte vaig tenir una gra"
joya al fruhir novament mos bons temps
de literatura, car tots dos, ella J}»,
agafats del braç, la pipa a la boca jo fi
cabàs a la mà ella, desinvolts y desembraçats, com un matrimont de oca'W·
anàvem a fer les compres.
El dia abans jo havia cobrat unes traduccions de Perrault y volíem celebrarho.

En un Colmado de la plaça de l'Universitat comprarem un pollastret amb
galantina, foie-gras, mortadel·la, una
llanneta de sardines de Nantes y una pinya, dues botelles de ví d'Oporto y una
de Binet del barato. A la Porta Ferriça
també el cafè y sucre,—y bombòns per
ella.
n-^..,-.
• ..
Com que ja ho teniem tot, ens dcspedirem. L'endemà, diumenge, ens haviem
de trovar, a vuit hores del mati, a la estació de Fran»a.

Eixes dues montanyes, en son neixement, han format una a faisó de vall, en
la que enlairen ses pàlides siluetes uns
eucaliptus. Aquí ens havèm aturat ella y
jo, suhats com a mals esperits. Com que
1 sol no més hi arri va uns instants, quan
cl Mitjdía fa la sesta, tot té una frescor
meravellosa y dolcfssima... Propera a
nosaltres una fonteta mormola tènuement son rez... Ens hi apropèm y. d'una
garrafeta de plata, bevèm uns glops de
kummel... Après uns panets de Viena y
foie-gras.
Après a geure, y a contemplar el cel
blau,—un blau feridor com a Alger o a
Granada,—y a fumar en ma ferrenya y
curta pipa anglesa... Perquè ella no sofreixi, mon braç serveix de coixí a la seva testa, que'l sol daura amb sos besos
rohents...
Parla ella, la petita mestra, que té
l'apariencia dolça y romàntica de les heroïnes d'Andersen.
—Jo no sé, Lluis, per qué serà, peró
quan sortim, com avay, y'ns allnnyèm
quelcòm de la ciutat me sembla que soc
nés teva y que vivim una vida més d'esP^Tt... que la nostra psiquis se desco-

breix per fí... ja que a classe, o al pas-

hem d'ésser formals y quiets y abo•nts com aquells vells de Dickens, y hem
^ caminar amb ritme, amb monotonia,
7 aturarnos quan la gent s atura y badar

quan la gent bada... mentres que aquf
potser el cel qu'es tan blaa.,'.
—Com els teus ulls, Celial
Ella 'm besa als llavis y segueix:
4-;...el silenci tan profond, en el que
sols se sent el mormolar de la font, la
remor del ventíjol que acarona eixes fulles tan llargues dels eucaliptus y d
cant d'algún aucell, o l'alegria de sentirse lliure, y sols,—sola amb túl—lluny
del jou, que dirien en un drama trascendental, peró que no dihòm nosaltres perquè un dinar al camp, amb Champagne,
amb Oporto, amb pinya, amb camanbert y amb besos per aperitiu, no té cap
trascendencia.
—Sols podria tenirne per en Papttu...
—No me'n parlis!—Una pausa.—Trevalla avuy.
—Pobre Papitu!
Afegeix ella, amb eixa crudeltat de
les que odien, peró son forçades al
amor.
—Fins el nom li van triar adequat a les
circonstancies.
Y la seva rialla vibra llarga y joconda
en el silenci... El cant perdut d'algún aucell, la remor del ventíjol que acarona
eixes fulles tan llargues dels eucaliptus,
el rezar de la fonteta m'ensomneixen,ens
ensomneixen, y ens adormim, en l'ègloga
d'aquest matí, com Dafnis y Cloe devien adormirse en l'ègloga de Longus.
Jo no sé còm haurà sigut, el meu dormir inquiet ncàs, peró lo cert es que mitj
he caigut en el rierol que forma eixa
fonteta y que s'escorre plàcidament cantant en les maragdes de l'herva, verdíssima y fresca, y qu'he arrocegat en ma
caiguda a la nena, a Cèlia.
Les nostres rialles han esparverat a
uns pardals, que han escapat rabents, al
trovamos els rostres bruts de llot... Ens
havèm rentat en l'aigua gelada y havèm
començat el dinar... peró, oh, Pantagruell oh, Gargantúa1 oh, Bacus!, hónt
y còm veure l'Oporto, el Binet? Ens havíem descuidat les copes y els vasos.

—Rousseau?
Sort havèm tingut de dos gots, groixuts y mitj trencats, que en una masia
—Es massa auster avuy això, ! elia!
propera ens han deixat.
—Voldries un Bocacci, oy?
Entre mossec y mossec del pollastre,
—No: m'acontentaria amb qualsevol
odorants els llavis a gala mina. un bes...
de
nostres poetes: en Guasch.
Enllardarnos el rostre de mantega, beu—M'el sé de memòria. Escolta.
re l'Oporto en un meteix vas, passar de
una boca a l'altra el foie-gras, y la Guaita,—lideyahermosament la goja,
mortadel·la, y el singlà... Après, dos pa- besant el front marcit del vell 6anets de ^ iena untats de mantega y plens
nyut,del camambert... Y xuclar tots dos, rient y el petó encès d'aquella boca roja
y manotejant en la pinya.
fugia bosc endins esmaperdut.
Y el brindis d'ella, el champagne en
Y els versos vibraven com les cordes
els plebeus gots de vidre pedra.
d'una
arpa, y una corona de besos can—Brindo per la teva futura glòria, per
les teves futures grans obres, y perquè tava en la dolça remor del bosc. Besos a
sempre,—sempre, sents, dolent?—recor- sos llavis, a son front, a sos cavells, a
dis a la que fou ta Cèlia, mestra en sà- sos pòmuls, a sa gorja...
vies rialles, que potser alguna volta feu
LLUÍS CAPDEVILA
passar ton spleen.
—Oh! Quin brindis més trist, ma blonda!... Escolta el meu: Brindo per tu y
* * *
per totes les fembres que han passat y
que passaràn per ma vida... Brindo perquè sempre en Papttu sigui tan manso
com are,—tu no pots pensarte, ma petita
Celia,de lo que escapàç un Papttu quan
Rès de teatres. Rès d'estrenes. Rè&
deixa d'ésser manso!—perquè sempre 'm de nou.
recordis, jo faré lo meteix, y perquè ta
La calor senyora y mestressa de tot.
vida s'escorri plàcida y quieta com un Calor de dia. Calor de nit. Calor a totrierol abscondit en l'ombra.
h o r a f,.^
Jr;; ÍM tJiílfcï U'l - r A y . . . Y l teu també es trist de brinAmb tot y això. com sempre, una mitdis, Lluif I ,
ja dotzena de teatres se resisteixen a
—Què ho deu fer?
tancar les portes. Una mitja dotzena de
—El romanticisme en nostre amor, teatres ont solament hi poden anar els
que sembla un poema vivent.
frescos pro jo que gasto en aquest
—Fem fum?
temps, més de roba blanca que de gelats
—Fem.
no m'atreveixo a aventurarmhi.
Ella un kedive; jo ma pipa plena de
Luna-Park; Folis Bergeres, Músicscapharlata anglesa.
Cyti: tota això sona a fresca, a musica,
—Fem literatura?
a un soroll de viurer y d'alegries que no
—Fem.
em deixen sentir la calor.
Llegeix ella, amb la seva veuheta dolY a L a Cigale ont s'hi troba també
ça y domenyatriva:
aire fresc y revistes no tant fresques.
Amb això ja sabeu ont m'heu de tro—...Le coup tïaeil de ttotre premiïre
entrevue fut le seul moment vraiment var si'm necessiteu y mentres tant deipassioné qtieüe m'ait jamais fait xeume a mi disfrutar d'unes agradables
vagances de tant en tant mentres no
sentir.

ORREÜ DE PARIS

Tinguin a interrompre les meves alegries
d'estiu algun drama d'aquells que fant
posar seriós y capassos d'entristir a un
japonès que es avny per avuy r segóns

^

#

resen histories, l'home mes tranquil y
més trempat y mes gat. ürbi et Orbi.
LOGE

#

E l càstic
per l·làxim QorKi
Per entre les cases d aquell carrer,
amb udol seivatjes, se mou una estravagant processó.
La multitut, atapal ida y caminant
poc a poc, avança com una gran ona, i
devant, al pas, camina un cabaüot flac,
còmicament adornat, amb la testa inclinada tristament Quan aixeca una de
les potes devanteres, mou el cap d'una
manera estranya, com si amb ell topés
amb la carretera polssosa, i quan alça
la pota del derrera tota la grupa se li inclina cap a terra, sembla que vagi a
caure.
A la devantera del carro està fortament lligada per les mans, una dóna petiteta, casi una nena completament núa.
Camina d'una manera estranya, de costat; el seu cap, d espessos cabells d'un
ros fosc, el porta alçat i un xic tirat enrera els seus ulls estàn extremadament
oberts, fixa la seva mirada en un lloc
•"determinat, vaga i estúpida, que no te
res de humana .. E l seu cos està tot cokert de taques blaves i purpúries, redo
"es i dilatades; el turgent pit de la jovenea té una ferida de la quen surt un fil
sang.„ Ha format una ratlla roja a
través de! ventre i més avall, en tota la
llargada de la cama esquerra, fins el ge"oH, l'amaga una cfosta morena de pols
«ta fanc. Sembla que del cos d'aquella

dóna se haigi arrencat una estreta i llarga tira de pell i que indubtabl ment que
li ban pegat al ventre ho demostra lo
monstruosament inflat i lo horriblement
blau qu'el té.
Els peus, petits i fins. reposen ab pena
sobre la terra; tot el cos està horriblement torçat, vacila y es impossible explicarse perquè se sosté encare sobre les
cames, completament cobertes de blaus,
igual que tot el cos, perquè no cau en
terra. I , penjada pels brassos, no's deixa
arrossegar per el carro, per aquell camí
polsós i càlit.
i '
En el carro, dret, un jovenot que vestéix camisa blanca i casquet d'astracàn,
per sota del qual surt un rull de brillants
cabells rossos; en una mà porta les brides i en l'altre un fuet, amb el que metódicament pega, una fuetada al caballot i
un aitre al cos de la dina, ja transformat, havent perdut tota forma humana.
Els ulls del jove ros estàn injectats de
sang i brill··n amb alegria de fera. Els
cabells fan ressaltar el seu tò verdós.
Les mànigues de la camisa, arremangades fins el colze, descobreixen els
brassos forts, nervuts, recuberts amb
pèl moxi.roig; te oberta la boca, plena
de blanques dents punxagudes, i a cada
punt deixa escapar crits roncs.
—Camina ! bruixa ! camina! caminal

Aixísl Filla d'una...! Està be aixís germans?
I darrera del carro de la dóna lligada,
la multitut, ona inmensa, corra i crida,
udola, xiula, riu, excita... La mainada
s'atropella uns als altres. De vegades n'
avança un i diu a la dóna paraules cíniques. En la multitut esclata llavors una
riallada, que ofega tot altre remor,
fins l'agut espetec del fuet en laire...
Les dbnes tenen el rostre excitat, els
ulls resplandents de plaer... Els homes
criden coses desagradables al ser que
va dalt del carro. Aquest se gira cap a
ells y riu, la boca en extrem oberta. Una
fuetada sobre el cos de la dóna. El fuet
prim i llarc, se doblega en l'espatlla,
queda presa sota l'aixella... I el salvatje
que pega estira vigorosament; la dóna
exhala un crit penetrant, i tirantse, cau,
l'espatlla en terra. . De la multitut molts
se precipiten i la cobreixen amb sos cosos, inclinatsc sobre ella.
Se deté el caball, peró pera tomar a
caminar al cap d'un moment i la dóna,

LA

mitj morta, recomensa també el seu camí devant del carro I la llastimosa bèstia a cada passa, segueix brandant el seu
cap, com si volgués dir:
—Mireu qu es una desgracia ésser animal i Se os pot obligar a pendrer part a
quansevol selvatjada
I el cel, el cel meridional, està perfectament serè—ni el més petit núvol—i
desde las seves altures, un sol d'estiu escampa generós els seus raigs.
No es una imatje alegórica de la persecusrió i tortura d un profeta desconegut lo que acabo de escriurer. No, per
disort! Això s,en diu «El càstic» D'aquesta manera responen els marits a la
infidelitat de les seves mullers; es un
quadro de genre, una costum. . i jo ho
vaig veure el 15 de Juliol de 1891 en el po
ble de Kandiborka, districte de Kerso
FRANCESC FAURA, trad.
9

9
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FESTA

Aquell mati, d'un cel serè de riallera
aubada, talment semblant a n'el mAgic
esclat triomfador d'un inmens camp ru
blert de rosersufanososgràcil i fresc com
el rostre d'una nena a n'e's quinz anys;
aquell matí, temptador pera gozarlo bo
i vagànt per les ubagues delitoses dels
gentils boscams de Vallvidrera, meseduhia; era pera mi, aquella dóna sensual
que vos provoca i bruscament vos indueix a un punt extrem, mentre envejós
i engelosit d'aquella tota lúbrica besada
amb que'l gran astre plè de foc. com
afollat acoronabe a n'els cimals de les
vehines serralades Tot d'una, prés d'aquell desitj irresistible qu'ens emmena
en vers als llocs de temptació vaig re-

soldre d'acceptar lo que Natura m'oferia
tota falaguera.
Res al mon hi ha que mes me sedueixca. A la més mínima insinuació de la
próJ
mturalesa m'exalto i ben tost
plè d aqpk ilia santa il·lusió, com transpor
tat per un ubriacador i falaguer ensomni
me d íixo conduir als llocs pera mi tothora cob.-jats.
Qui'm vullga dar torment qu'inventi
qnalqu'afer en jorns de festa, dintre la
ciutat; q a í pose obstacle a n'el desitg de
Uensanne per l'espay; a l'afany d'enfilarme per turons i margens i espadats; a
n'el goig d entafurarme per les grutes de
verdor i en ses ubagues ferhi mitjdiada.
Oh:., bells matins de primavera--

Ohl... benhaurades mil voltes les plas
cé voles cap vesprades de l'istiu, esmersades en vagar pels xaragalls i torrenteres sadolloses de misteris i pertums
ubriagadors, semblants en tot a la misteriosa i recatada cambra duna verge.
Ohl... benaventurats els escullits mortals, siau vosaltres ensopits menestrals,
qui s regenera l'esperit, siau burgesos
de gros ventre i rostre entre suant, qu'
oblideu la passió rastrera del diner, qu'os
acosteu per un instant, qu'os ressembleu
per un sol punt a n'ef poeta-artista, a
n'el qui sent el goig de viure sols pera
contemplar la gentilesa, la prodigalitat
amb que Natura esmersa tanta marave11a a son entorn; benhaurats, doncs,
vosaltres tots, que hi goseu en la complanta anyoradiça, amb quina omplena'l
rossinyol bo i abscondintse al gay boscàm; vosaltres qu'àborriu aquell gosar
plebeu, aquell embrutiment de cine, amb
son rarificat i pestilent alé que tothora
s'hi respira; lloc envilit. sadoll de mil
bruts fumadors i de gentussa baixa en
usos i costums.
Siau, doncs, benvinguts al bosc,
ahont tot canta i tot somriu; tot son olors
de plantes aromàtiques qu'aixamplen 1
esperit, tot son jolius cants dels aucells,
qu'a chor s'hi junten les minyones del
poblat, les pagesetas, camperoles de
rostres colrats pe'l sol ruent d'un pre-.
nutur estiu, les noyes d obrador d'esgrogassades cares i fins les joliues i recatades damiseles de ciutat.
*
**
Aquell matí, i en el bell mitj de ia jornada, i quant el sol ruent damunt son
carro aurífic, trionfant, com detingut en
sa carrera, abrusador se gronxolàva en
aquells paradisíacs encontoms de VallTidrera, per damuht de capellines i d'
ombrelles, ben semblant a camp florit
d'adelfes i clavells de tots matissos,
aquoll camp incult d'enfront l'esglesia

s'ofería encisador als vianants atrets a
n'aquell lloc per màgiques tonades anyorívoles, arreu escapades manyagosament
per la tenora d'una cobla arredoçada a
una figuera, quamb amor cobricelava
aquell estòl de músics i banderes i estandarts barrats.
La selecció de la part sana de ciutat,
les distingides damiseles amb rostres
encesos, d'un gràcil atractiu encisador,
un jovent orgull d'aquesta terra entusiasta, tots coberts amb gayes cridaneres barretines, puntejant serenament i
amb pler visible la sardana, aqueixa
dansa devinguda nacional, aqueixa dança quines notes típicament anyoradices
i melangioses fan espurnejar els ulls del
intens goig que'n sent el cor, quengendra l'amor a tot 16 més sagrat, a les santes costums i privilegis d'aquesta nostra
mare, la may oblidada pàtria, la que en
instants d'entussiasme ens fa cridar T7sca Catalunya! i que en aquest dia assenyalat per tot bon català, sia'l jovent,
sien infants, com els que per son nombre d'anys van a la posta, tots en pès i
a chor, amb sa respectiva força de pulmó, també engeguen al ayre perfumat
de tot l'entorn el crit victoriós de / Visca

eternament r Aplec de la Sardana!

*
* *

Tothom pren comiat d'aquell boscatge
amic, fins a reveure, quan la jornada
va al cayent i el sol s'acotxa; es quan
cl "rossinyol devé mes melangiós en sa
complanta, i apareix l'estel primer en
lluyta amb les postreres lluisors dels
raigs de sol, i les minyones de poblat
canten amors novells, les damiseles esquifides i romàntiques, en aqueixa hora
baixa, enlayren els ulls humitejats per
qualquè trist recort, o melangiós pressentiment d'amor perdut, boy esfullànt
les ja marcides roses pel calor de sa òsea
i esllanguida sina. Qualquè parella, amb
ulls distrets i enterbolits, a pler gaudeix

d'aquell finar d'un jorn que va escorrense macilent pera no tornar. Hores d'amor, instants plascevols que deixen solc
al cor de gaya recordança.
Jolius cantars d aucells, sonors refrecs de la pineda remoguda al bes suau
del ventijol, sospirs profonds que moren
a la flor d'uns llavis lúbricament enamorats, besos de foc quin estrident esclat

s'estrella en flor a on rostre rerginal;
somriures gràcils i quiets que fan annónic chor a tot aquell conjunt engendrador d'un quadre al viu enveja d un Watteau; tot va al uníson, entonànt l'himne
grandiós a la naturalesa i a la Pàtria.
JOSEP GUARDIOLA.

* * *

Bíblica
Jesús amb tres deixebles calmosament avensa
pel pedregós camí de l·enasprai Tabor.
Devalla'l Sol; la llum a desmayar comensa
y's va cobrint el cel de tràgica foscor.
A l'arrivar al cim Jesús se transfigura,
sorgint Moisès y Elies tot d'una al seu costat.
Vívida cum un sol llú la vissió y ftdgura
omplint de llum y porpra tota l'inmensitat.
Un núvol als apòstols encega y embolcalla
y una veu misteriosa amb suavitat devalla:
•Ohiulo qu'es aquest el F i l l meu tant volgut.»
Com mal ferits ells cauhen; Jesús s'ki atansa,'ls crida.
Yquan. astorats, tornen a obrijs ulls a la vida
la visió lluminosa j a ha desaparegut.
j . BOSCH yROMAGUERA

Quadret d'amor
....Cantava aiocis la esposa pura:
— Aprop meu s'estd l'aimant
Quan el piano vaig esgranant
Les hermonies tan divines
Qulell m'en priva de tocar
Amb les seves mans ben fines
Que prou saben destorbar
Boi jugant, jugant, jugant....
Quan m'enfado ja'm somriu boi evocant
El tendre infant
Que dins mon ventre suau germina
Amb esgarrifansa somniada
Que m'atrau y'm fascina.
La seva veu devé llavors tota pistrina
Ypié d'una joia inesperada
L·s cansons de bressol me demana amatent
Amb el rostre de foc molt somrient
Car diu que vol que l'infantó entre ritmes y cansons
S'adormi ben santament
Amanyagat pels seus més tendres petons
Yencisat davant uns explendits, inflamats y may vistos horitzons.
Hi anirà mitg gronxant se lentament...
Oh quin cel més blau y explendentl
ANFÓS SANS Y R O S E L L

k'
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Fulles alegres
lusións al pou
En Martí Cordols, sortí de casa
per dirigirse al treball, amb una
alegria tan inmensa, quv. trahintse
pròpiament la satisfacció íntima que
's vessava per son cor y els seus
grosos llavis, la gent que passava
vora seu, pensaven:
—jQue's boig, aquest jove?
Y en part tenia tota la raó del mon
en Martinet. Aixó de trovarse eravolcallat en una ventura originalfssima y més que res sobrada, el treya
de casetes.
—jNo hi ha dubte—pensava'l xicot mentres feya camí Portal del
Àngel amunt per'anarsen al Banc de
Préstams y Descomptes — aquella
noya, esta boja per mil Aquelles
mirades atravesadores: aquell somriure dolcíssim que la fa angèlica,
per dugués vetlles arreu, han sigut
a mi dirigides. jY a devant d'un públic nombrós, ahont es atreviment
per gallardia d'afecte y simpatia!...
jPobre Martinet! Caminava vagant, sense sapiguer ahont possava
'Is peus... Sols tenia enfront de sos
ulls, a l'artista de vint'anys, robus
ta, rossa com una fada de conte raitólogic, que somreya feridorament,
miràntsel amb fmicció... E l dependent del Banc, hauria donat el tresor de la ca ^H, per poguer dir a 1'
artista eqüestre:
—[Te.- aqui tens un Banc: es a dir
aqui tens una banca amb Vinmens
capital que trevalia, perquè deixis
aquest viure de bohemi y no
fassis mes de Zaida per circols de

més o menys categoria... Comprarém on trrrrata a Calella, hi viurem
owm tenéres o·la·ws * plé idili amo
rós...
» *

Arribà al despaig. L i semblava
que tot era brillant, hermós, net;
que la -dependència — de quna en
forma part—no semblavan figures
exposades en un mostrador com maniquís, darrera les arcaiques vidrieres de rutinàries cases de bolsa i
cambi. . amb quin cariny trevaüaba!... però, aquell dia, honrà'l pobre
enamorat anònim el nom de la casa,
perquè de ítescom^ites en va sofrir
molts, darrera l'enmarenyada figurata riallera de J'artista del círcol
[Ves, perquè no podia ésser artista
d'òpera, mal fos d'òpera econòmica!... jOh, la vida!
I mentres comensava a fullejar
el sópits íohs dels. llibres i«ontres de
comerç; mentres.íeya'ls recomptes,
i sumava les llargues fileres de prosàicsnúmeros, veya demunt el paper
errmoscat de xifres, a ella, miràntsel
desvergonyida, «om volguentü dir:
—jCom t'estimo, Cordols!—Fins
ell mateix se trovabaVapellido si be
original, adequat, perquè'l seu de
cor, era exprofés, no per estimar à
una rossa de rinxols naturals o artificials, sino a tota una troupe d'ingleses, italianes :i franco-espanyoles.
Aquell matí, era llarc per'ell; indefinible. Hauria avansat les minuteres del rellotge, hauria fet un
prec, si'l Deu per'ell miraculós, hagués convertit i'expléndit «ol aca
ronador, amb la lluna plena... la

lluna faïitasioea-.. gfaciaJ... serena...
En Martí, fins sentia ribets de
poesfa en tot ell, i al sortir del Banc,
per si sol anava fent estrofes amoroses, rímades lliurament, com costumen a rimar sabaters i dependents
de drogueria.
A la nit tornà al Círcol. [No hauria faltat més! I es posà al lloc acostumat. Si avuy la Belle Scharchó
el miraba, ell esperaria la sortida
dels artistes i l'aturaria. Aquella
lluyta interna que sols en Balzac
descrivia, el tenia aclaparat... abstret... Comprà la butaca. Com d'ordinari se colocà àl lloc de sempre.
Mirà'l programa. Era'l número tres
de la tercera part. No hi feya pas
res. Ell esperaria. Mes va patir Romeo per la desventurada Juh'eta...
Anaren descorrentsc'ls números
paulatinament... ;Qué valien els treballs de tots aquells home», bèsties
i semi-besties?... Cap d'ells valia la
mirada de la Scharchó.
El timbre signà l'hora de comensar la tasca, la Belle. [Com glatia'i
cor del jove Marti! Ni'l Vesubi amb
tot son plè estat de foc.
Sorti l'ayrosa nena: amb zalameresposes, saluda'l públic. Apenes va
aplaudi ningú. [Que imbècil! Ajudat
à'mgarçon noy, que'n Marti, li era
antipàtic—sense sapiguer el motiu—
puja a la mar orna. Era com sempre.
Radiant... Bella... Atractora... Exfléndida en treball y en formes...
Acte seguit, com per'encant dirigí 1'
^guart vers al fogós xicot, que restava vermell en la butaca... Somri'
gué la Scharchó. sens'apartar1
Kguart... obrint els llavis, somrient
com la serp al paradis terrenal...'T

com un llamp. Kartista, saíodft'l p»blic amb estudiada reverencia: salta
del almnbre, y aplausos escadacers
saludaren la tasca d'un trevall adotzenat, vell, arcaic.
—L'esperaré — se digué'l xicot,
anant, a esperar a la porta del escenari la sortida de l'artista.
Ho fe» aixfs. No trigà gaire estona en apareixe a la porta, sola, lo
meteix que una aucella de nit perduda, mitj despentinada, mal forjada
y amb un vestit tan ridicobnent habíllat, que semblà un somni als ulls
del jove entusstasta. Semblava una
figura de màgica, que, de sobte,
desapareix l'hermosor y la bellesa,
convertint a la Venus en una desdentegada: bruta, amb accions de
bruixa.
E l jove l'aturà. L a noya, amatent,
quedà sorpresa. En Cordols, confós,
tremolantli les paraules, digué:
—Senyora, jo estic bojament enamorat de vostè... L a seva mirada,
plena d'expressió, m'ha revelat un
cariny vers a la meva humil persona. Jo soc pobre, mes, honrat, y els
honrats, si bé no tenim diners, tenim
amor, que'l venèm car y'l doném:
això segons les circonstancies.
L a noya quedà sorpresa, mes amb
indiferència respongué:
—No us conec, senyor, per gastar
tanta llivertat...
E l pobre Marti de poc cau d'esquena. Li semblà increïble. L a mofa
feta a son cor subtil com un infant
li feya l'efecte d'una mostassa mortificadora. Refentse de valor, replicà:
—Còm es que cada vetlla, al passar la viaroma, me mira fit a fit?

Que significa aquesta demostració
tan declarada?
—Senzillament. E s un vici que
tinc. Per no caure, acostumo sempre a fixarme amb una cosa, com
més ridícola millor. Vostè porta un
barret passat de moda, y -això es
blanc, perquè jo no caigui y sostingui per enter l'equilibri... Lo que li
dono mercès, perque'l seu sombrero
es...
—Si, l'equilibri; per ferme perdre
el meu equilibrement!... Aixís, un
dia...
Anava a Uensar una maledicció,
peró llensà'l barret contra la paret
del carrer de Casp, y se li escaparen algunes llàgrimes cara avall,
fugint de mirarse a la Scharcho.
Aquesta, amb una rialla irònica,
digué:
—Es el tercer ximple que'm passa
lo mateix. Ni ridícoi se pot ser al
mon, perquè's creuhen pretenc i osos
y cometen imbecilitats...
E l pobre Martinet, desde aquell
vespre de amargor y desengany,
renega de rinxos d'or, de cares carminades, de gimnàstica sense rima
y fins de les taquilles d'allà hont venen entrades per assistir en círcols
y varietés de tota mena.
Quan més tranquila trova la vida
darrera les vidrieres del Banc de
Prèstams y Descomptes! Allà, tret
de les cares dels quefes, no ha de
témer rès, sinó esperar els finals de
mes.
Son les realitats de la vida jove!
EMILI G R A E L L S C A S T E L L S
y

»
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T a r d a de festa

Mitj ajassat sobre l'asprs roca,
de cara'4 cel de llevant que's blau
y amarat de llum y amb les cames
penjant inmòvils sobre la mar, eixa
tarda l'he passat entera abismat amb
aquell reculliment de contemplació
que m'es tan dilecte. L'augusta
amiga Mar, sota mos peus. devant
mos ulls, s'estenia magestuosa com
blau cobre llit d'una verge estimada;
el cel, també blau, era'l doser, era'l
cobre cel..., y allà en la llunyania
de l'horitzó al indret d'hont ix Febo
embolcallat jo per la febrosa fantasia, m'imaginava veurer aixís, de 1'
espuma del mar, com Penus aphrodita, la meva verge, gràcil, ignoscenta, alegra, y de la cabellera estesa formant joguineres ones...
Devall de la roca. a un metre dels
meus peus, les ones amb son ritmic
va y vé van desgranant ses infinites
psalmodies, enlotant rebentes y espumoses, desfentse talment com els
borrallóns de néu; l'ona s'avança,
magestuosa y lenta, y al ésser enfront de les roques, amb la que torna s'atropellen, y abdugues moren
esvahides en les aigües apacibles...
L a riolera marinada, amb sa confortadora salabrór vé a temperar
sobre mi la calda aclaparadora del
Sol abrusador.
- WSÈi
Devant meu, els marins enfeinats,
extenen cordes y xarxes, altres lliguen veles, tots feinegen, y la mainada, lluny de les quimeres que cos
ta'l pa y de les mirades paternals,
se deleita fent capbussóns en l'aigua
pera plegar les monedes de cinc cèn-

tirnsque'ls sense cor no vacilen en
tirar-loshi.
,
Mentres tant. la tarda dolsament
transcorre calorosa y serena. M'he
giro al etzar vers el nort y veig uns
indiscrets y suptils nubolets, com
mal donades pinzellades, que venen
a profanàr la inraaculada blavor del
cel. Giro'l cap vers l'altra banda, y
m'adono que vora meu, separats
només per uns vuit metres, assentats com jo en la roca nua, una família que berena; hi h à entre les sis
o vuit persones, una noya encisadora, quan menys per mi; sa cabellera
es blonda, al r a i g del Sol llarcs cabells tenen l'apariencia de fils d'or.
y'l seu gest, quelcòm r o m à n t i c , no
es gens vulgar; té'l riure de verge
malaltiça, ses mans son blanques
com l'alabastre, y quan esguarda,
ho fa reposadament, com si escorcollés la Natura, amb aquella denota contemplació qu'un artista allà
en l'hora baixa «'embadaleix devant
la varietat de tons que's produeixen
en l'atmòsfera
Y en un esclat de d i v a g a c i ó poètica, s'em demostra evidenment l'encis que sent vers les misterioses joyes de la Natura; veyent com una
barqueta amb la vela estesa y besada
Pel Sol, va allunvantse mar enllà,
arab paraules trèmoles manifestà 1'
impresió d'eixa manera: «Oh! açuaitin quina barqueta! Com l l u la
vela... Sembla un colóra...» V ' l grup
familiar, exceptuant la verge, atiPantse de tomates y tunyina. escolta
'es paraules de la noya amb pasmo^ indiferència, com escolta y contempla la platja v en una tarda melangiosa de tardor.
Y segueixen convensuts, apartats

de les d i v a g a c i ó n s de la donzella;
els homes, edictes lectors de « L a
Campana de Gracia» i «Los . Sucesos», a voltes fan política, parlen de
Lerroux y d'altres polítics de nome
nada. Y entretant acaben de berenar, llençant els papers de fatal a
l'aigua y s'allunyen quietament,
saltant les noves per sobre les roques bo y xislqant y recullintse les
faldilles quan de l'exclat de l'ona un
ruixim les besa.
Ja la tarda, quan, el Sol se'n v à a
la posta, el dia agonitza amb un fret
Uanguiment de recansa... Més el
Sol, el j o r n , la llum, enfonzantze tot
per d e t r à s d e l a blavenca serralada..
Me miro el rellotge y les indefinibles
agulles m' indiquen dos quarts de
set, tinc de comensar mon c a m í
vers l'estació, car el tren que té de
conduhirme a Reus marxa a les set
y dèu y la distancia que'm separa
de l'estació es bastant considerable.
Soc a un e x t r é m d e l enrunat moll y
llenço per darrera volta l'esguart
pes sobre l'inmensitat... Y en ésser
aquí, si fos poeta, diria versos, cantaria r«Adéu» a l'amiga M a r , més
com no'n soc, interiorment ploro...
Y . resto silenciós, la testa costa,
1 esguart somiós. V per fí, una gaya
impresió ve a gravarse en m i . Una
ignoscenta parella d'amor a v a n ç a
per la platja. A b d ó s son joves y her
mosos y quan una ona infantivola
v à per aixarpar els pèus d'ella,
aquesta corre a refugiarse en el
b r a ç de son amor.
Hn un altre e x t r é m del moll hi
han dos sacerdots. L a parella de negra indumentària amb la serenitat
imposant de llurs h à b i t s , devantmos
ulls m'es un contrast enutjos com

les clapetes sobre el cel blau. L'un
es de cabells blancs ymagesta estatura: l'altre es un jove d'uns vinticinc anys, de gest tot misticisme. Al
desfilar la parella d'amor per devant
sos ulls, he observat que is religiosos se l'han mirat; però no'ls dos
amb la mateixa expresió de rostre:
el vell se l'ha mirat amb la vitra
cpntacta. trist el rostre, amb una
insinuada aversió, potser perquè ha
comprès que profanaven la séva
Santa Moral; el jove, molt al contrari: al pas de la parella idílica.
quelcom de tràgic ha sofert son interior; ha apartat els ulls de la pa-

rella amb recansa y *ls ha ficxat en
terra..y aixísharomangutfinsque '1
séu company l'hi ha dit quelcom per
mi ininteligible y han marxat lenta
ment, silenciosament, mentres la
llum s'acabava, la nit arrivaba pesanta y tenebrosa, y la parella, ja
lluny de mi, mitj envolcallada en les
primeres ombres del vespre, anava
fent via, saltant y rient alegrement
com les ones voluptuoses que'n un
somnolent cant melàncolic trenaven
la non-non.
j . M.M V I D A L Y PALLEJÀ
* * *

R una viventa tanagra
Una y mil voltes beneïda siguis
tu, la donzella del esguard magnífic,
qui tens els ulls com una font brollanta
d'esplendors sacres.
E s un present dels Deus ta fas àerena
i tot ton cos; i es un noble miracle
ton flanc qui's gronxa sota l a ventruda
àmfora plena:
Es com les roses ton alé ptiríssim,
ton caminar apar lliri que's vincla.
tes galtes son com dues copes plenes
del vi de Shamos.
Te sembles tant amb la dolsa Afrodita,
que ben ce't qu'ella'n deu ésser gelosa,
car algun hom pot venir a adorarte
creyent qu'ets ella.
Deixar volguessis reposar ma testa
qjuan devé lassa de Vamatga lluita
sobre ta falda flonja....sentiria
batre tes iríxes.
Y l l u r tebior tot m'amosiria . .
Y un bes ardent com una brasa roja
treuria flor en nostres ressècs llavis...
Dea novella.
Omplert de goig, prenent llavors la lira,
un cant pausat com un gronxarse d'aigua
en llaor teva ma gola trenaria,
dóna sagrada.
JOAN D U C H
Terratta Agost zgiM

Aficionats notables

Josep Soler
Molt jove encare ha sabut ja guanyarK les simpaties i els apiaosos dels que
l'hin vjst representar.
Te l'entusstasme i l'amor pel teatre,
que senten tots els que tenen vera disposició pera dedicarse al difícil art de
l'alia. Va ésser, un alumne distingit de
l'Escola de Declamació del Conservatori
del Liceu.
Es estudiós de tal manera, que s pot
dir queT seu art es flü del seu trevall i
que ningú ha d'agrahir lo que fa avuy ni
pot fer demà, car si com hem dit va pasw p e l Conservatori, quan se vaconvenw fle que •en ell només podia adquirir

defectes, el va abandonar preferint -ferse a copia del seu ^ o p i esfors.
Son moltes les obres que porta representades, haventse distingit molt en La

rima eterna y La fueraa bruta, en els
papers de «Leoneio» y «Fred» respectivament. En el paper -«d'Ernesto» de £1
gran Gaïeoto hi està encertadissim fent
relluhir els més petits detalls artístics
del personatje.
Actualment te en estudi l'obra den
Tamayo i Baus La bola de nitve i la
den Benavente Los intereses creados
que no dubtem seràn per eTls uns verdaders triomfs.

Desde Buenos fiires
Centre c a t a l à .
Animadlsim va veurers aquest magnitic
teatre amb motiu de la funció teatral que
TAgrupació d'Art Escènic del Casal català,
devia donarhi la vetlla del 2 de Juny proppassat.
Les obres triades foren La festa del blat del
eminent dramaturg en Àngel Guimerà, i el
pas de comèdia d-en Lluís Puiggari /PerméHml

En La festa del blat, la senyora l'olacios i

el senyor Bosc, obtingueren cal rosos aplaudiments, amb sos respectius papers.
En Pons, L'oncle Telm molt be, en Biosca,
Arderíu, Vall. Alonso i Juvé secundaren dignament el seu comès.
El tercer acte, un poc confós, per part de
les senyores, quines demostraren no tenir
gaire ben estudiat son paper.
N'obstant l'obreta agradà forsa essent tots
quans en ella hi prengueren part aplaudits
en varis passatjes.
iPermitiml admirablement desempenyat
per les senyores Bedóe i Palacios, i els senyors Biosca i Arderíu.
Per fi de festa, el sexteto del vapor «P. de
Satrústegui» executà un bonic programa de
ball, altemantlo amb airoses sardanes que foren puntejades per la triada concorrencia.
Teatro Variedades.
En Domènec estrenà derrerament el melodrama E i campanero de nueslra senyora de
Paris. La interpretació forsa correcta, i el
decorat vistós.
Teatre O d e ó n .
En P a p à Lebonard. efectúa son debut el
dimecres 3 de Juliol, el genial artista No vel li.
Novelli, qui sempre ha gaudit de la simpatia i l'apreci que'l públic bonaerens li dispensa, per sas cualitats d'actor insuperable, siguè objecte da una jíran ovació al presentarse al prosceni la nit del debut.
En altre correu donava compte mès detalladament d'aquesta nova temporada que
amb felis èxit inicia entre nosaltres un dels

actors de major prestigi amb que compta la
escena de prosa del teatre italiiRosari Pino, la eminent actriu espanyola,
i sa companyia se despediren del públic de
Buenos Aires el diumenge 30 de Juny.
La obra escullida pera finalisar la temporada sigué la coneguda producció de'n Du
mas L a dama d» las camelias, la quina constitueix un dels millors triomfs de la citada
actriu.
En el pròxim mes de Septembre donarà
unes cuantas representacions en aquest mateix teatre, i en aquesta nova temporada,
ens oferirà alguns estrenos d'importància.

* * *

Bel Boulevard Paralei
E i pas de l'Adams
Pierrot somriu: però el somriure del
pierrot en aquest temps, es un somriure
amaro, descoratjador. Pierrot d'ara, no
pense amb Colombina ni amb l'Arlequí
ni amb el Xampany. Pense més que res,
amb el seu públic estimat, aquell públic
infant i bondadós que ell entusiasmava
amb els seus gestos. , ,
EI cine se 1 ha emportat tot, an aquest
públic: i després d'uns quants anys de
ausencia, al tornar novament el pierrot
portant els efluvis dels boulevards d«
Faris al boulevard de Barcelona, se treva amb un públic que no es el seu; que
no riu les seves ganyotes, ni es condol
de sos dolors, ni en fà gran cas de les
seves heroïcitats i grandeses...
A sigut l'Adams, el gran artista mimic català, qui de pas pera New-York
ha volgut saludar als seus admiradors
desde 1 popular Suri, qui m'ha sugerit j
aquestes divagacions.
Emprò a pesar de tot, de públic no n hi,
ha faltat, aiiò no ho nego; lo que si l'to ,
ha faltat an aquest publicesentussiasme
^ILa tarda del debut, dijous passat, b
havia una grossa expectació dintre U

sala d'espectacles. La multitut abigarrada, esperava amb curiositat quasi infantil la aparició de I artista predilecte.
Sonà la campana; s'oíren els primers
acords de l'orquesta, i tot seguit un silenci imposant enrondà públic i butaques. El teló s alsà solemnialment i a la
vista de tots s'ens presentà l'escena que
representava una tabema dels barris
baixos de París. El títol de la pantomima era C&ur d'Apache i per això tothom ja se'n feya càrrec de veure una
cosa aixis.
Espectació: devant nostre aparegué
e:. Boràu, la Nieves, més tart 1 Argelagnés, després la Ranchal, i per fí la cara
blanca de pierrot, I Adams qui sigué rebut amb una forta ovació. Mes, oh, dissort/ la ovació surtía de la claque, y això
no compta: el públic impassible, quelcom
escèptic, no feu manifestació de cap
mena; i allavors pierrot somrigué, pero
el somriure del pierrot en aquells mo ments, sigué un somriure amarc, descoratjador...
I les escenes de l'obra mimica s'anaren succeint unes a altras: i aquí ballànt
nna dansa d'apatxe, i ara trayentse un
ganivet, i després una pistola, i dispa-

rant tiros i repartint ganivetades, arrivàrem al final del darrer quadro, en
quin; com es natural, després de matar
al traïdor, el pierrot queda classificàt
home bó. per apatxe que siga. Pero el
públic, que ja no es el pubUc d'abants,
diu que Bueno; i surt de la mateixa
manera que hi ha entrat, sense haber rigut les ganyotes de pierrot, ni condolgut de sos dolors, i sense haverne fet
gran cas de les seves horoicitats i grandeses..^'
Amb el cap i els ulls enterbolits pel
fnm de la pólvora i la calor del local,
surto Paralel avall pera respirar un xic
d'oxigen y pera esvaihir ma fantasia de
les contínues escenes d'apatxes, que ara
en l'escena, ara en el cine, he tingut de
presenciar. Encenc un cigarret, i al
anar a desenbocar un carrer pera deixar
la popular artèria sento encara una veu
jove, femenina, pero aiguardentosa que
cantave la cansó de moda.

Yo soy felis con lagenie del hampa
con esta gente que sabé vvvir..,
ROSSEND L L L ' R B A

* *»

TEATRES
Espanyol

mént literàries, apesar de lo que pretenguin
Signé tant inmena l'exit assolit pels espo- dir certs senyors mes carregats de petulància
•M Sainati en les seves dueues representa- que de coneixeménts escènics.
EI públic els hi feu una manifesta ió de
Q&is de comiat que dongné en aqnest teasimpatia,
en la nit de la darrera funció, oblL
qne es vejeren obligats a aplassarlo fins
«1 dmmence a la nit, representant encara el gantlos a parlar, lo que feren el dos esposos
tendres, dissapte i diumenge lo més selec- prometent que marxaven reconegudissims
i 'edel seu repertori: se posà en escena entre del públic de Barcelona y que al acabar la
•Itres les hermoses prodnccións, Saboíage, seva toumé per terres americanes, ens visi ^ (EU/), Manints. I I Padr no, Cravala nera tarien novament.
\1
Nanna, obretes, y especialmént
La companyia de Grand Guinyol ha fet el
"luc-stes tres rublertes d'un agradable fona miracle de omplir de yom a gom, el tant her•tistic, dialogades perfettamént, y correcta- mòs com sempre abandonat teatre Espanyol.

Còmic
A l t e m à n t amb les representacions de L a
Generala s'han reproduït en aqnest teatre les
populars sarsueles Bohemios y Moros y Crisianos en les que s'hi distingeix sobremane ra en Josep (iarcía Romero brillantment secundat per tota la companyia.

juana y Blasco que ha tingut l'acert de combinar aquest espectacle amb la projecció de
pelicoles cantades que produeixen al auditori un gran efecte per la seva interessant y
agradable novetat.

Circo Barcelonès

S'ha estrenat darreramént la xistoaa obreta L a seHora Barba A^ui en la que'l popular
tenor còmic Pep Vinas hi mostra les seves habilitats característiques fent les delícies de la
concurrència. ; H i pren part també en
aq .esta sarsuela el notable cos de ball dirigit per la Pauleta Pamias.

Amb un èxit excelent la companyia de
«Gran Guinyol Català» ha donat en aqnet teatre una representació de les magnifiques produccions L'inginier nou y Far malehii interpretades correctamént com j a ens'tenen acostumats-per la Sra. Bozzo y els notables actors senyors Mantua, Santacana y Castells.

E n ensaig Las mujeres de D. J u a n y L a
Cocina,

Amb tot y ésser dimars y havene fet tant
poca propaganda, el teatre presentava un
brillant aspecte, lo que prova la simpatia
amb que el públic ha acullit aquesta mena de
teatre, per demés forsa artístic y interesant.

Demà benefiici de la actriu Pilar Marti.

L i ric
L a companyia d'en Graells Soler, continua
representant melodrames a tot gasto: darrerament ha posat en escena D . Juan de Serraitonga, Treinía afios o la vida de un jugador'
To.ca y altres, que apart del seu titol Kilometríc, son també més o menys espelusnants,
genre aquest, en que el director d'aquestelenc
s"hi mostra en extrém aficionat.
Llàstima que en aqnest elegant teatre no
s'representin obretes amb una mica més de
sentit comú que les fins avui representades
car en la companyia lü han elements de for8: pera fer teatre com cal.

Soriano
L a reaparició en aquest teatre del popular
ttista mimic Enric Adams; tan conegut del
nostre públic, fou un veritable aconteixemént.
E l que ha sapigut ésser un artista genial
en l'art quelcom inferior de la pantomima,
però que requereix certes condicións no vul gars y facultats privilegiades, ha tornat ha
despertar, sinó amb l'entusiasme d'a ban is,
les quasi oblidades simpaties dels seus antics
partidaris.
L a sèrie de funcions que'l notabilíssim
«pie rot» ha comensat en el teatre Soriano,
constituirà sens dupte un falaguer exit pera
; arusta y la seva compaayia y proporcionarà
considerables rendiments a la empresa Casa-

S a l a imperi
Materialment no s'hi podia dar un pas en
aquest colisseu la nit del pròxim passàt dimars; una festa benèfica y un programa de
lo més escullit» foren prous y sobrers factors
perquè la festa organisada per r«Ateneo Valentino de Literatura y Arte» resultés un exit
dels mes forts, podentne estar ben orgullosos
sos orgnisadors ai ris com tots quants hi prengueren part j a qu'el públic respongué ala
crida, explendorosament.
Integraven la primera part del llarc programa; la representació de la comèdia valenciana en un acte, Retraios al viu interpretada
per deixeples de la secció de declamació del
mencionat Ateneu els quals hi posaren tot el
carinyo y bona voluntat per sortirne airosos
de llurs caudals mes sos sincers esforsos s'eí
trellaren contra l'impaciència d'un públic
groller i incult que trobànt pesada l'obreta
comensà a fer demostracions de desagrado en
una forma molt poc correcte.
Seguien a la representació de Itetratos *
viu, una sèrie escullida d'atraccións les qo*
es feren aplaudir sorollosament, L a Nati Argot, canspnetista, el,popular Pefe marques.
que mai falta en cap festa de caràcter benèfic, e t c , a las dotze y l'impaciència del
públic comensà la segona part amb ïentrei***
dels germans Quintero Los Chorros de oro:
t r e i e n u n bon partit els cultes actors se-

nyor L . Calvo y senyoreta J . Fernandez, junt
amb el nen P. Rubert, el públic escoltà aqnesta obreta amb molt més interès que la
altre.
Segueixen,
l'incomparable
«Torrerica»
iTrío Del mon te» «Sanna Mancinú. doetto
molt artístic, y per fi tancà la tan popular
iForaarina».
Hem de notàr que causà mal efecte el suprimir els paaes de premsa per aquesta funció, encar que fos de benefici, j a que suposem
no els vindria d'unes entrades més o menys,
quant van demostrar que no'Is venia d'un

AGRGPACIONS Y SOCIfcTATS
A S S U T I C — A càrrec de ia Agrupació Art
Novell se representà en aquesta entitat la
ipltudida obra d'en Rusiuol, traduïda al castellà per en D i c e o t a £ / M w / i c y ' l passatempsd'
en Peyus Gener L a agencia d'informes cometdalt, amb ducs obres, que sigueren dirigides
per en Daniel Compta, sortiren mitjanament
arrodonides.
•(.
Nia Guerrer.—La vinenta temporada hi acloark un elenc dramàtic que serà dirigit pel
moll celebnrt aficionat Francisco Figuerola,
formant part del mateix l'estudiós jove senyor
Ventura.
Alternarào actrius de prestigi, com sabem
que $'hi interpretaran les mellors obres del
Teatre Català, com algunes estrenes de joves
•olorg forsa estimats.
Parlarém de les festes que's celebrin, les
qnalg no dubtem que seràn mereixedores de
l'atenció dels entussiastes de Talla.
Ateneu Obrer del III districte.—Pera aquest
•"««'hi celebrarà una vetllada literària - muscal, y el dia 23 una funció còmica, composo de les obre» Per ««4 capa. Neus y Mala nil.
tl mes vinent s hi celebrarà la vetllada dediCld» «I Mestre Maragall.
C«ntre de Sant Antoni.—Girona 176.— L1
inima en pena y Una calaverada, feren riure
•'» concurrència, sobretot la darrera, en la
Sual, per deferència, el senyor Millà hi pren-

gué part, vegentse sumament aplaudit. Les
obretes Francssc Rusck j Un joc de xinos denGraells Castells, foren discretament interpretades, sobretot la primera, que fou presentada
amb uua decoració nova, que fou aplaudida
al tinal.
El públic feu sortir al autor dc l'obra. L ' i n terpretació correcte pels senyors Gomis,
Fontbernat, P. y 5. Torres, Gampoy.
Per dijous, iesla Major de Gracia, Les boires
del celebrat poeta Ramon '•'inyes.
En onsaig el drama liric Bis fills del mar
amb quintet y amb tota propietat.
Elenc Artístic.— Promet revestir veritable
relleu la temporada de 1912-1913, que baix la
direcció de don Joan Berenguer, s'inaugu arà en aquesta imporiant entiut coneguda per
Cinelin. A més d'arrodonir l'elenc amb elements per fer una í.d I interpretació de les
obres, conta l'esmeritat director amb una
tanda d'estrenes, entre elles obres de l'Adrià
Gual, Pere Boquet, y altres coneguts dramaturcs, comensant la temporada amb el
drama Cap al cim den Graells, amb ilustracions del mestre Lozano. L'obra serà presentada amb expléndit decorat, chors, tot ex-profet perquè revesteixi seriosa pompositat.
Ens plau donar aquestes impresions, car
aixó demostra qu'en aquestes entitats, hi comensa a predominar el gust artístic, fugint de
xavacanades 7 d'obres ahont, tallanthi i es
dames resulten coses funerares y insubstancials.
*
G R A C I A . — C N. R . — U n elenc d'aficionats
possà en escena el passat diumenge a la vetlla
l'obra den Guimerà Maria Rosa.
La interpretació que va donarse a n'aquesta obra va ésser quelcom deficient en general
degut al poc estudi dels caudals y sobre tot en
alguns conjunts puig les figures es movien d'
un puesto a l'altre del escenari sense orientació fent decaurer les situacions dél drama
com no va poguerdissitnularse al final del segon acte que les surtides es feren retrasades y
els bocadillos oits a vuit dies vista.
Preguém al director escènic d'aquest elenc
n xic mes de cuidado en lo sucecsiu.
E l senyor Xuclà no va entendre el personatge del «Marsal». Va presentarnos un galant
jove en Hoc d'un segón caràcter del protagonista, marcat de una pessa.

L i recomanem ademés qne per colocarse,
ho fassi a . b natnralilat suprimiui aquelles
passades ràpides de U n l mall efecte.
La senyoreta Amparo Ferrandiz nova estar
del iot f ils degut a interpretà el personatge
de Maria Rosa poc apropiat al seu temperament. Ella es una ingènua y tot lo que sia
aparia'S- d'aquets personaijes es una equivocació que ha de evitar aqnesta actr u en benefici propi y del nom anlstic que te ben « u a n ; a i evitarà aizis aquella ••esentonació desagradable BÍ posarseen situació dramàtica.
La senyora Rodés be de tipo. L'àsiima de
Ciiçurull·.
L'u::ic encaixat va ésser el senyor Renarden
cl paper de tQoiise.» E l fe'icitem. Supliquem
més puntualitat al comensar v els intermedis
mes curts.

¥ * ¥
Dels nostres Corresponsals

S o b r a n t de la s e t m a n a passada
REUS.—Societat f.n Palmu.—Geni d'ara fou l'obr»
esculliJa pera 1« vetlla del passat diumenge, no a r r i bant a coDvénceos 1 • execució que hi donaren eU aimpàt esafic onat~ d'aqucaia casa.
A ' n b i o i . el públic rigué de gust els acudits gradosls*
sims de l'obra del plorat Coca, puig tant el senyor Benet, en el «Senyor Josip*. com en Riba, en «Don Ignasi», v la Basscda, en «Donya Mercedes», est.gucreo
forsa acceptables.
Rcpreseouren > espri» E l carro del oi, el vivis·.lm
qusdro de costums d'en Ramdo y Vida les, porta ntse
molt bé els senyors Sani. Benet, Riba. Fortuny y N o vi-i y senyora Basscda.
Sedeya qu'en Sans acabava diumenge de p.Tteneixer
a D'aquest eleoc artístic Ho sentiriem de veres, puig
en Sans compte amb les simpaties de tota la concorreocia p?r les qualitats que ha demostrat possehir per
l'art e s c è n i c
Diumeng • vinent. La verge boja.
Com que l'obra es superior a les seves forces, ja veurem còm se'n surten.
MASNOU —La Calandria.—Diumenge passat la companyia Pubill, que a c t ú a en aquesta socie al, ens representà L a d i d a y E l delectioe Sherlok Holme», tarda y nit respectivament.
.
En totes dugués estigueren admirables, peró en la
primera cal remarcar el bonic trevall de la senyora Pe*
peta Roca, que fou exceleut essent molt ben secundada
per tota la companyia.
Avant sempre.

OLOT.—La nit del 2S inaugurà ses tasques en el
Principal la companyia de la Marguerida Xirgu amb
•obra de Sudermano, Magda.
La interpretació que d o n i la senyora Xirgu a la
«Magda» l'ou colossal, recullint eotussiastes y seguida
ovacions.
EI conjunt de la companyia tou. encara que trevallaren discretament, una mica fluix, llevat del senyor Vi.
Ullonga. que estigué bé en l'«Scbwarz».
La X i ' g u , al presentarse en escena, obtiegué una
interminable ovació, lo mateix que al acabament de la
obra
ï^^'^t^^^i^^^'^^i^.
El dia 38 fou l'obra escullida L a xacotatereta.
No cal dir que, en la «Benjamina», estigué la Xirgu
molt bé, tenint moments felielssima.
Se port* bé'l senyor Miquel en el «Fèlix», lo mateli
que'ls senvors Ortin y Vilallonga en el «Marcel», y «Lapistolle». respectivament.
En conjunt, tots secundaren bé.
Està acunciada M a r t a det Carmen.
B A D A I ONA.—Teaire-cice Picarol.—El dia de Saa
Jaume 's presenti en aquest concorregut local la aotab'e cempanyia ^e «Oran Guinyol Català», que dirigeixen els primers actors Joan Santacana y Gasten Hantua.
A'ternant amb les atraccions, representaren la Iraducció Faro malehit y la impressió còmica Sense paraula.
La interpretació de abdues obres f u excelent, sobre
tot la primera, que impreslora de tal manera al públic,
qup aquest esclati en fortes ovacions, premiant el valiós trevall dels directors.
^liiS'íSSana
Amb aquestes representacions onedi demostratqoel
«Gran Guinyol Cnt l i » fou del agrado del nostre públic, que veuria amb gu«t que's repetís, ca lloc decerti
números de molt mal gust.
SAMPF.DOR.—Teatre Nou.—El quadro d'aBcionau
representà, els dies 25 y 26. festa major d'aquest poble,
|es sarsueles V i r a m i nina, A c a l pintor. Elgorre
f r i g i o 5 N i n a Pancha.
La heroïna lou la senyoreta Susagna Molgosa, que
cantà forsa bé, essent ovaciooada.
Secundaren excelen;ment els senyors Sitjes, Prat,
Centeilas, Iglesias, Junyent, Vall y Casanovas.
La sala estava plena de gom a gom.
ARENYS DE MAR.—Ateneu Arenyense.—El dia »
del passat, le*<tivitat de Sant Jaume, la companyia
B anca Massip repr senti l'hermosa obra d'en (juimer i , L a J t l l a del mar, que fou desempenyada amb uoa
execució brillant per les sen -ores Llorente, aue feu una
• Àgata» admirable; la Ferrer, en la «Marions». hi estigué superior y a l cnsemps simpitica; la M'.rera.q*
r a t l l i a gran alsaria en la «Caterina». Les senyoretes
Pujol y Ortiz molt bé en els seus respectius personaijes.
E l senyor Blanca interpretà el «Pere Màrtir» nngi»tralmeat: en Rozzo enoixadissim en el «Baltasanet».
secundats amb una justesa digna de tot enc^m P 13
senyors Rovira, Furquet. Marti y Cervera.
A l final de cada acte fou ovacionada la compaay*
qu'es de les més notables que hem vist en aques»
vila.
?
Acabada l'esmenuda obra, y dirigida pel senyor Te

n-ts, M posi en escena U faria en un acte, d'en Rusiòol, Dol d alicio, prenenthi part, a més del referit
Ktor, les senyores Morera, Ferrer, Xifreu, j senyoretes Cotó, Ortiz y Pujof, que ferea riure a la concorreneia. y d'una manera especial la senyora Morera y senyor Torres, en els papers de «Donya Pauleta» y «Senyor Pujol», reapectivament. Tots foren molt aplaudits.
Pcra'l dia i5 del proper mes d'Agost, festivitat de la
Aasumpcló de Nostra Senyora, aquesta companyia M
•nuociada la obra L a rtina vtlla.

D'aquesta setmana
PAPIOL.—A càrrec del casino de la vila, se celebri,
imb motiu da la festa major, una extraordinària fundd, por la companyia Pujol -Ciurana, posantae en
escena la aplaudida opereta St Conde de Luxemhurgo
jLosGuapos, en les que s'hi distingiren ^notablement a més del senyor Pujol, les aplaudides tiples senyores Artal, y Crespi, y ela aanyos Crespi. Bartra,
Blanc, Sin y Viarnès.
. w^. *ija·i i·A<fti •ÏU.VSJ
El públic en quedi satisfet dels eleaaents de aquesta
oouble companyia. ' B l · ï t Ç i n f i l y E f · l ü ,
RIPOLLET.—L'Aliansa. Tiagué lloc el dissapte
passat ona funció molt agradable, posantse en esce• i de pííío a pillo. L a nit del amor y l.a BarcOj yvv
L'excuució digne d'encoraí per part de tots ela sim paties a^-denats. Molt bé la senyora Roura y la senyora Sarnc,
Cal esmentar L a B a r c a que fou presentada rsplíndiéament; fou dirigida per un Mestre de bon gust artutic, el Cfaor presentà un aonjunt ajustat y admirable. Tot obtingué merascuis aplaudiments, particularnsnt la senyora R. Sarac que fou tan fortament
jplnudi la qaè aprec del públic va cantar la cançó Català, Loflladd d'or.J&Slifi*, *j)sst/pf; r . h i s ç n · i i l · f s o
També canta dugués peues molt gust yafimació un
jove aficionat, qui fou mol aplaudir.
SALLENT.—Centre Catòlic.—Dic =5 passat mes els
iorenets Ltuisos .aficionats a Talia ran celebrar une
vetilade lit:rarie-cónique-musical representan la cotneJie Conveniència».
! ' " r ^ 1 ^ * ' . ' t-™ " i
OieS, en celebració del Patró de la vlle Sant Estora
t a obsequiar a la concurrència amb el drama en tres
•ctesden H. Vinyes, E i Calcari de la oida preneoti
P«rt els aficionats: Martoràno, Uenas, Tomis, Noet,
K·monet. Crusellas, Riéra, Pon» y Prat, la direcció a
urrec dea Ramonat molt discreta.
Par la llarga duració del obra no hi va haver fi de
festa.
Aicneo CatahL—La secció de joveneu a fi de ter passarel mal humar als que concorren an aquesta enlilat els ban obsequiat aimb la vistosa comèdia f l mori
tnuitat.
ARENYS DE MAR.—Ateneo Arenyenac—Dissapte
^P-paasat, dia 3, la nouble companyia Blanca-Masrepresenti el drama de'n Guimeri L a Pecadora
IMobüogui anae««cucio brill·nüa·inia per part de
•Sra. Llorente que fen una creació del dificil paper
"««Daniela», Ferrer y Morera qn'éstrgueren superiors
« els de «Antònia* y «Monsa» respectivament y

Sora. Blanca, que interpreti molt bé'l personatge d«
«Ramón», y Massip, el de «D. Joaquim»; no des mereixent en rea el conjunt la Sra. Xifreu y Srtas. Cotó,
Ortiz. Pujol, nena Cunill que digué amb gran naturalitat el paper d'«AgQaia» y Sra. Rovira. Bozzo, Furquet. Torres Cervera y Martori.
AI final de cada acte la nombrosa y distingida concurrència, puig a n'aquestas funcións hi assisteix la
majoria deia esüneiants, tributi a la Companyia sorolloses ovación tenintse que alsar la cortina diferenles
vegades.
Finalment el Sr. Torres y Srta. Ortiz posaren en eaeena el diàleg de A. Barbosa Jugar a casats amb bona
excecucíó.
Per o demi dLsapte, dia 10 hi ha aauneiadx la grandiosa obra publicada per aquesta Revista E l miaterióu
Jimmy'SanvfOn.
LLEYDA.—Teatre Circ Taun.—La notable^companyla del primer actor, D. Frederic G, Parrefio la sttmana paasada tu representat amb sorollós exit les obres
que van a continuació:
Dimars. Dia 30.—El grandiós melodrama, Camino
de Pretidio. que obtingué una imerpreiaeM exelent
per part de tots els artiatea que formen que la eompan
yia. El lo cal estaba plé.
Tet» foren aplaudldissims, en especial el senyor Parreno.
Dimecres dia 31, fff corasdn en l a mano ó el hlio
Prodigo, amb majistral interpreució, essent aplaudiu
amb lorsa entusíisme, els senyors. Parreno, <pare y
fill), Oelbóm, Cinca, y les senyores, quins noms sentim
no recordar. Dijous dia 1 d'Agost, Tor tosa g Soler
essent ovacionats iots els que hi prengueren part. Divendres dia 2. apeiioid de Pclipe Cirblay, que valgué
molts aplaudiments al senyors Parceflo y Delbóm y
a la senyora jDaroqui: Disapie dia S el drama Juan
Jou: fent ona w i i a b l s creació de' protagoniste el
senyor parrefio secundat per les scoyu,-es Darroqni,
Bustamante, Prunell y senyors R'gu, Lluebles, Delhóm,
Cuipa y altres. E l local ple de gom à gom. E l diumenge dia 4, a la tarda les comèdies. E l pte Izquierdo y E U
mals esperits; a la nit pospren la magnifica comèdia a
l'Ecbegaray, Amor saloaje, amb una interpretació y
presentació dignes de iot elogi.
L a senyora Oarroqui, en cl paper de «Cara, inimitable. Son treball mereaqué l'aprabacióde tu el públic,
essent ovacionada en oiferenu passatges de l'obm,
igual qu'el senyors Parreno, Delbóm yCtuca. que fe*:
ren veritables creación» dels seus papers. Les senyores
Castejóa y Bustemante y sentors, Lluelles. Parreflo
(fillljuatissiím.ajudaotal bon conjunt de l'obra. La
direcció admirable y la presentació ezelent.
Amb el poc temps que aquesta companyia actua a
Lleyda, hasapigut captaruc les simpaties de tothom. Y
no podia esperarse altra cosa, portant a lo derantera a
un actor de les qualitats del Sr. Parreno. qui al seu
trevall acuradlssim nobla un taleot indiscutible per
dirigir les obre». :,- tt y ^ i i |
Ens permeir* empró.el senyor Parreno que l'endrcs»em un prec.
No podria posar en escena l'obra del mestre Guimerà La/fcyna ,/ora. encara que fos la traducció a la
llengua de Cervantes? breyém que ne li portaria cap
perjudici, ydtixaria satisfets ala lleydataots. ;Serém

NOVES
Van en aquest número y corresponen
als nostres suscriptors els plecs 10 y 11
de la colossal obra de Sardou
THEODORA
traduhida al català pel molt distingit
literat don Salvador Vilaregut.

*

G R A N G U I N Y O L CATALÀ
H a s o r t i t j a a la venda el primer
volum de la biblioteca " G r a n Guinyol C a t a l à "
L ' E N G I N Y E R NOU
i L e Porión)
E l 15 del corrent mes apareixerà ei s e g ó n v o l ú m que s e r à la sensacional p r o d u c c i ó
GRAPA DE F E R R O
Acte seguit a primer de Septem
bre sorti rà I i m presiouant d ram et
FAR M A L E H I T
Aixís, doncs, ben aviat j a , com e n s a r à n a estar a d i s p o s i c i ó
dels aficionats obres del Guinyol
de plena actualitat.

De venda a tots els corresponsals
9

La companyia dramàtica «Gran Guinyol
Català» dirigida pels primers actors Santacana i Màntua, ha sigut contractada per l'empresa de, «Teatre Retiro» de Tarrasa, pels
dies ro i n en el quins representaran entre
altres obres l'impresió tràgica«Far malehit»
i l'impresió original catalana de J. Ollé «El
boig».

•f

Josefina Santaolaria, la xamosa primera
actriu del teatre català, ha revocat el contracte que tenia amb la companyia Cobena,
siguent contractrada per la vinenta temporada en la companyia G uerrero • Mendoza.
9

En Joan Elías, aplaudit tenor català'
abants d'embarcar pera Amèrica desitja despedirse dels seus paisà os. i al efecte, ha or-

ganisat pel divendres i dissabte de la present
setmana, dugués funciona d'òpera en el teatre Arnau, posant-se en escena E l trovador i
E m a n i , amb la cooperació de distingits artistes.
Ens prega'l nostre Corresponsal literari de
Sant Feliu de Guíxols, que fem constar que n
la darrera ressenya aparescuda en nostra Revista d'aquella ciutat, tot quan se deya respecte la societat E l Guixolense, se referia a
E l Numo Casino L a Constància.

Consti, doncs, rectificada l'eqnivocadó
que va sofrir nostre estimat amic.
C nferencia sobre "Catalunya y
e seu teatre" per I insigne dramaturg don Ignasi Iglesias
La Redacció del setmanari d'aquesta dutot Empordà Federal, desitjant aixamplar U

seva esfera d'acció, ha determinat patrocinar
una sèrie de conferencies culturals.1
La inauguració de la sèrie tingué lloc dissabte dia 27 de Juliol, en el gran saló d'actes
del «Cassino Menestral», en el que s'hi congregà un públic escuUit, que no baixaria de
mil persones, per escoltar la paraula de 1
Iglesias, qui disertà llargament sobre'1 tema
qu encapsala aquestes ratlles.
Després de breus paraules del president
del «Casino», don Claudi Diaz i del director
de Empordà Federal, don Rafel Ramis, comensà el senyor Iglesias el seu discurs, tot
ell rublert de belles imatges i de frasses poètiques, encaminat a l'enaltiment del teatre,
que's l'ànima de la nostra terra.
Fuetejà amb paraules justes, als detracstors de la obra del «Sindicat» i exposà els
plans que aquella entitat te pera l'any vinent
i la seva fè en la vitalitat del poble català,
que no consentirà la mort del seu teatre.
En diferents moments del seu brillant discurs, fou interromput per entussiastes aplanments, i al final se li tributà una ardorosa
ovació.
Figaena, Agott de igi2

9

«Jocs florals» organisats per l'agrupació
«Llor i Palma». Any IV.
L'agrupació convoca als poetes i prosador»

de la nostra terra a la seva festa dels «Jocs
florals» qne tindrà lloc el diumenge dia 25 d'
Agost amb snjecció al següent

coses amb tota serietat; aixis es qn e la setmana prop-viuen ta definitivament podem
comprometrens a publicar el fallo.

CARTELL
Premis ordinaris. — 1.0 Premi anomenat
d'honorj cortesia.—Flor natural que s'adjudicarà a la poesia mellor.
2.0 Branca de llorer.—A la mellor poesia
patriòtica.
3.» Pom de violes.—A la mellor poesia
moral o rel-Iigiosa.
Premis extraordinaris.—4.0 Un exemplar
d'Ei Geni Català ofert per la Redacció del
periòdic de Vic Ausetania, a la mellor tradició de la terra.
5.* Un exemplar ^Estampes y Calcomanies
ofert per don Àngel Boxader, corresponent al
tema de prosa.
6. " Altra obra literària oferta per el senyor
President del jurat, al mellor desenrotllador
del tema «Maragall i el Pamaciasme català».
7.0 Obra clàssica del segle X V I ,
oferta pel
vocal senyor Martí P. Bachs, al qui desentrrotlli més be'l tema «La Literatura Catalana
Contemporània y el Classicisme».
8.° Quadro al oli ofert per el celebèrrim
pintor Mister Wellie Litlle, corresponent al
tema humorístic.
9.0 Un aparell de pintor, al mellor dibuix
qne's presenti.
Les obres amb la forma acostumada, se
remeteràn al senyor Secretari del Jurat, carrer de Margenat, n.» 4, Sarrià; abans del dia
15 d'Agost.
Formen el Jurat calificador: don Miquel
Enric, President; don Martí P. Bacs, Vocal;
i don Antoni de P. Alamany Vila, Secretari,
Sarrià 1 de Juliol de i ç r z . '

Del

Concurs

Teníem promès donar en aquest nombre
d resultat del concurs de Contes y dialecs
Qnprò, com sempre sol succehir allò de qu»
I come disposa... aquí ens ha snccehit que'la
Enyora del Jurat disposen y estàn en un
tenps del any en que algun d'ells ha sortit a
«stinejar, y entre envíoe y retorns d'original
l'es allargat el període promès m è s de lo que
'"•nriem volgut, emprò preferim pecar de
Wcs y pesats, abants que deixar de fer les

De Societats
Properament debutarà la companyia de
•Gran Guinyol Català» que dirigeix el no'able aficionat senyor Narcís Perbellini y de la
qu'en formen part els senyors S. Boguna, E .
Perbellini, F . Ramon, R . Blanc. S. Lluch, F .
Carbonés, J . Tarragó y les aplaudides actrius P. Romagosa y Hugas.
Les presentacións escèniques aniràn a càrrec del escenògraf Pebre; Sastreria Penalva
y Perruqueria Quintana.
L a primera funció la compondran l'obra
del Iglesias Lladres, estrena de L'àcrata, qua
dro tràgic d'en N . Perbellini, un diàlec genre guinyol d'en Rossend Llurba y un efecte
còmic d'en J . Gardó.
La segona seràn les obres L a mà de mico.
E l F i l l de Crist estrena Quatre beneits den E .
Perbellini.
L a tercera, estrena de les obres Per lley
natural den P. Torrent Ciurana, Mercat de
vida, den N . Perbellini.
T a m b é tindran lloc estrenes dels coneguts
autors E . Graells y Castells, Joan Matamoros. Lluís Capdevila y altres.
Reconegut firmes y obres de que disposa
aquesta companyia, creyem tindràn è x i t
ont se presentin.
y

*
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CORRESPONDÈNCIA
A. U. P, No anirà.—P. F , No'l podèm
complaure.—/. C . T , Plnixet Altre dia potser tingui més sort.— B. C . F , L a seva traducció no la podém aprofitar — / - BCal
que aprengui a rimar.—/. M . A Juliette anirà.— P . G. No'l podèm complaure. — M . O.
E l pnblicarèm.

tavnapU de BARTOMEU BAIARIAS
Xlt 5an Pere 17 int. Barcelona

Biblioteca "L·L· TOTS C O L O R S

«<

Fóra dels folletins del periòdich, però venda: l'SO. Als nostres favoreixedors:
dintre de la Biblioteca DE TOTS COLORS, tres rals.
hem publicat algunes obres que's venen,
E l curandero nou. Sainet d'enRaentre els favoreixedors d'aquest periò- món Ramón y Vidales. Preu de venda:
dich a prens estraordinariament econò- tres rals. Als nostres favoreixedors:
michs.
40 cèntims.
Por! (segona edició). Comèdia en un
E l patró Pere March, Drama en
acte, per Fèlix Duquesnel. F reu de ven- un acte den Pompeyus Gener. Preu de
da; ÍÍCS rals. Als nostres favoreixedors: venda: tres rals. Als nostres favoreixe30 cèntims,
dors: 40 cèntims.
C o r delator. Monòlech, de Edgar
E l T e a t r e tal com es. La hermosa
Poe. Preu de venda: un ral. Als nostres Conferencia de Enrich Irving. Preu de
favoreixedors: els costarà no més 15 cèn- venda: 25 cèntims.
tims.
O m b r a s d'amor. Fantasia en un
E l s P i c a r o l s . Drama en tres actes acte per Josep Burgas. Preu de venda:
de Erckmann Chatrían. Preu de venda: tres rals. Als nostres favoreixedors: 40
2 pessetes. Als nostres favoreixedors: cèntims.
/ pesseta.
Jutge y part -'omedia en un acte,
Un cop de vent. Pàs de comèdia per R Bracco. Preu de venda: tres rals.
d'en Joseph Morató. Preu de venda: dos Als nostres favoreixedors: 40 cèntims.
rals. Als nostres favoreixedors: 30 cènL'abim Novela psicològida per el
tims.
Doctor Dpn Pere Manaut, forma un TOUn j o c h de c a r e s , o memoria- lúm de 225 pàgines ricament encuaderlistes ab lletra menuda (segona edi- nat en rústica, amb dibuix a quatre tinció). Sainet en un acte, d'en Manel Folch tes en paper especial y cobert amb pay Torres. Preu de venda: tres raib. Als per de seda. Son preu: 2 pessetes. Als
nostres favoreixedors: 40 cèntims.
nostres favoreixedors: una pesseta.
L l i b r e del actor, per en J. Ferràn
Amich de ccnflansa. Diàlech en
Torras. Preu de venda: una pesseta.
un acte, per A . P. Maristany. Son preu:
E l s Mestres contistes tvol. II), ilfia pesseta. Als nosfres favoreixedors:
(aventures de Sherlock Holmes), de Co- 40 cèntims.
Les persones que vulguin adquirir
nan Doyle y Catuelle Mendes. Preu de
venda: una pésséfa. Als nostres favo- alguna d aquestes obres, amb la rebaixa
de preu que oferim, poden ferho en
reixedors: dos rals.
E l s Mestres contistes (vol. III), aquesta administració (Alt de Sant Pere
de Carles Dickefis y Nicolau Gogol. 17 int.) o en els Kioscos DE TOTS COLORS
Preu de venda: una pesseta. Als nos- mentres presentin, per acreditar el caràcter de favoreixedors de aquesta em
très favoreixedors: dos rals.
L e s bessones. Quadro de comèdia ptfesa qualsevol del's volums publicats
de Florenci Cornet. Preu de venda: tres dintre la Biblioteca DE TOTS COLORS.
rals. Als nostres favoreixedors: 40 cènEls nostres favoreixedors de fóra Bartims.
celona poden demanar aquestes obres,
Raig de Sol. Comèdia en dos actes ab les mateixes condicions, als respec/
per Joan B . " Pagès y Maruny. Preu de tius corresponsals.

{Obres del Gran Guinyol en Català!
DE TOTS e O L O R S
ha inaugurat la J biblioteca de

Gran Guinyol Català
en ella apareixeran les millors jproduccións d'aquest yenre

d'

obres de plena

flCTUflLITflT
S'ha posat a la venda el primer vclúm

L'Enginyer nou
obra de grandiós èxit y forta impresió

Apareixerà un volnra d'aquesta biblioteca els dies I y 15
de cada mes

Preu de venda: 5 0 cèntims

Als sflscriptors y compradors de DE TOTS COLORS
3 0 cèntims

S'ha

posat a la venda la segona edició del m o n ó l e c h de E D Q A R POE

COR

bELflTOR

aquesta n a r r a c i ó extraordinària esta adaptada a I* escena, pel
distingit literat don A A L B E R T

TORRELLAS

Prea de cada exemplar: 25 cèntims.
Els suscriptors y compradors del D E T O T S C O L O R S , mitjantsant
ta presentació d'un dels volums de la nostra Biblioteca, podràn adquiril»
per el peu de 15 cèntims.

Diccionari Català
(Segona edició)
Indispensable • to fs el» que vuloulnfsaber a fons la
llengua catalana^y'(dasitjin escriurela correctMMf*

Conte 'IJIenfüiatge comptart'de
Catalunya, Mallorca, Valencià. Rossell5. Sirdtiya/tienjuadoc, &
y es'el mes complert dels publicatsfinsavuy.
Aquesta obra està ricament enquadernada, j forma 3 'grans volums de mes de
1200 planes, eswntuna veritable iova. indispensable en 'tota bona biblioteca. Rl
prea es de 72 ptes. el* tres vo'6TIS. polen adquirirsc tamM a plasso* mensuals Ae einc^
petsites, entreçantse tota I* obra complerta alfirmarla pòlissa de compra.

Primer apèndix al blCCIONflRI CflTflLrt
publicat per^la"casalBaxarias
Fornia aquMM obri a i v i i ú n da t n « A: In) olanc. tti inicUItlde color yfpapar «xtra. cont en-'r.
mas de »»•) panule* c m o l ttaníeni a o v n f',aa publictdet;ea cap delt'|diccionaris ïiublicaisffins •*nTt

PREU: RICAMENTiENQUADERNAT 51 PTES.

