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— El camf d» l'aygua—Lema: Joventut.
ACCÈSSITS — Malastruc—Lema: Document de no vela.
1
— La visita del senyor Minguell—Lema: De l'altre món.
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— Ombres—Sense lema.
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PREMI
— La darrera disbauxa—Lema: Le coeur est un monstre.
No podentse concedir més que un premi pera 1 diàlec dramàtich o còmic, el Jurat, creyent.
que hi havia dos tre valls si bé, no mereixedors del premi, verament remarcables, ha con
cedit dues mendóos honorifiques:
Matí de primavera—Sense lema.
El guarda -via—Lema: Per deber.
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Nota de la Redacció.—Els senyora' que resultin autors dels trevalls premiat» se serviràn
passar per aquesta Redacció';, de 7 a 9 del vespre de qualsevulga dia feyner.

Oh, quin descobriment!
A Barcelona, de tan en tan, se
fan uns descobriments qu'esglayen.
Es fins estrany que amb lo descobridors que som, no siguin fills de la
nostra ciutat Colón, Edisson y Newtonl Actualment, els intelectuals (?)
de Barcelona han descobert qüe'l
teatre Guinyol no era art. Rediables!
ahora s i que la hetnos hecho buena
ante una noticia tan ajena,
com deyen en una mala comèdia d'
un amic meu que ha deixat l'escriure per vendre pesses d'indiana!
De manera, senyors intelectuals
a estones, però de professió, escribents, o dependents de comerç, o
botiguerets, £què el Guinyol no es
art? Molt bé! Y volen dir, molt senyors meus, que vostès saben lo que
es art? Mirin que definirho, si no
acudeixen al Diccionari Enciclopèdic, els costarà més que endevinar
un trenca-closques!
Perquè jo ja'm penso que vostès
trovaràn molt més artístic que L u i ,
per exemple, un drama d'idees, però
no d'Ibsen, no, sino d'un noy de Sans
o Sarrià!
Doncs, creguin que van errats.
Tan errats van, que, dintre la nostra literatura catalana, tenim explèndides mostres d'aquest genre
Guinyol, com Lladres! de l'eminent
Iglesias, y L'abella perduda, del
molt notable Vallmitjana. Y me
sembla que cap d'aquestes dues
obres els ha passat pel magí calificarles de mancades d'art.

Què es l'art?...Apa, a descobrirho,
senyors espavilats! Apa, a definirho,
que, si ho troben, ja vindran amb
nosaltres.
Ja no ho diran més que'l Guinyol
no es artístic.
Si haguéssiu dit per ventura que'l
Guinyol es un genre efectista ja
hauria estat una altra cosa, però
aleshores, nosaltres us diríem:—iAy
de l'autor dramàtic que en les seves
obres descuida l'estudi de l'efecte
escènic que pot produir una escena,
untipo.una situació, un final d'acte.
L'art de l'efecte es un gran art,
senyors, y fins direm qu'es més art
l'efecte que l'idea, car l'idea es patrimoni del filòsop, del pensador, de
l'intelectual, de l'home de ciència, y
l'efecte es patrimoni exclussiu de 1'
artista!
Impresionar, commoure, delectar,
fer riure, fer plorar, esgarrifar y
tot, si tan me feu dir, es art, es bellesa, es vida espiritual!
Lladres! de l'Iglesias, per exemple; heusaquí un quadret ben sugestiu y ràpit (les dues condicions característiques del Guinyol), heusaquí, doncs, com ja hem dit, una bella mostra d'aquest genre. Naturalment que's pot dir que en Lladres!
hi ha ambient y color, però iquí pot
negar qu'en moltes de les obres
Guinyol s'hi troven també aquests
elements?
Sostenir que'l Guinyol no es art,
es tan com dir que no es re», perquè
si no es art £què serà, senyors espa-

intelectuals, com no's poden fer manifestacións a la bona de Déu.
Però, si tot això no fos prou, hi
han encara altres rahons que abonen
la propagaciód'aquest genred'obres
d'actualitat, entre certs públics de
la nostra terra.
La historia de l'art podriem dir
qu'es l'historia del gust. Aixís,
doncs, veyem sovint l'exaltació de
certs elements del'art predominant
per demunt dels altres, segons el
gust de l'època. Qui negarà qu'el
gongorisme fou un producte exclussiu del seu temps, y qui negarà que
Góngora amb tot fou un gran
poeta? Y en arquitectura iqui dirà
que'l barroquisme amb tot y ésser
una exaltació del sentiment ornamental, no^sigui tot un estil, tot un
genre arquitectònic?
Mes, a part d'aquestes consideracións d'ordre general y concretantnos a la realitat, cal regoneixer que'l
Guinyol ha tingut la virtut' de reanimar la vida teatral a Barcelona.
Per ell se discuteix, per ell s'insulta,
y fins esperits temerososo exaltats li
fan una oposició fora de tota rahó,
tement que perjudiqui, abm son esclat, al teatre català.
Res d'això. El Guinyol es un genre que sols pot fer cami entre determinats públics, com ha passat a Paris hont hi ha tan sols un teatre que
's dedica a n'aquest genre, al aixopluc del qual, viuen gran nombre
Son obres sugestives y ràpides, d'autors y actors, s'hi fan reputaflue han domenyat al públic amb cions y s'hi repeteixen èxits.
sensacións esglayadores, fentlo sofr^ifentlo esgarrifar, tals, per exemL'Intrusa y L'Interior del gran
Maeterlink!
Ho veyeu, doncs, grans espavilats

vilats? Es tan com sostenir qu'en
aquest genre no hi pot haver bó y
dolent, que tot dèu produhír igual
impresió, y que lo meteix pot escriurer unaobra d'aquest genre un home
de ciència, que un artista? jOh,
monstruositatl
Vosaltres meteixos heu pogut
veure com amb aquestes obres, que
noconsidereu artístiques, s'es revelada una actriu a Barcelona. Si en elles
no hi havia art £còm podia commoureshi l'ànima d'artista de la Bella
Starace?
fEl Guinyol no es art? Doncs a
escriure Guinyol, tots els aprenents
d'artista, tots els mancats, tots els
fracassats, y ja veureu lo que'ls passarà; ja veureu com el seu Guinyol
esdevindrà un grinyol de desagrado
per part del públic!
El que no senti el teatre, el que
no tingui suficient imaginació plàstica pera endevinar, en la quietut
del seu despaigj'efecte que produihrà lo que està combinant, fracassarà
en tota obra Guinyol que pretengui
escriure. Y si això no es d'artista
{què ho serà?
Però hi ha més a fer notar encara- Hi ha que obres excelentes, admirades per tot el mon, obres d'autors qual nom vos farà arrugar el
front en actitut de gran atenció y
respecte,porten la sensació del Guinyol.

Alexandre Ulahutza
RunnNin
Hem tornat a Rumania dssde Grècia per creure qne'l contrast obtingut ami
els contes publicats y el que avuy donitn a coneixe, servirà pera fixar clarament
en els llegidors l'aspecte de la literatura de Rumania.
E l conte que avuy publiqu/m de Vlakutza es viva expressió del pessimisme
y la negrura que ja hem remarcat en la lileratura d'aquell poble.
E l conte d'avuy no es heroic, n i militar, es pessimista y negre perd en i l snttit modern de la paraula.
Alexandre Vlahutxa es poeta però s'es fet també un nom de novelista. Dam
es una de les seves noveles més populars. Es premiat per l'Acadèmia de Rumame

per ta seva obra Romania Pintoresca.

BflLTESM
CONTE
Baltesh callà. Semblava que un pensament secret, com si d u b t é s de dirho,
s ' h a g u é s aturat en son rostre pàlit y fadigat. En sos ulls tan hermosos y vius,
suara tan plens de desició, s'hi llegia en
aquells instants una torbació d'infant
culpable, una expressió de temensa y
inquietut que feya ma! de veure.
E I passeig era desert.
E l sol cremava y en l'aire roent que
semblava tremir al nostre entorn com
les flames d'un foc, vagava adormidora
de dol-or, la olor dels telis florits.
Ens a s s e g u é r e m a l'ombra, en un
banc.
Jo, per ma part, me sentia t a m b é abat u t , contagiat quasi de la tristesa profonda, pesanta, qu'eixia dels gestes,
de la cara, de la persona de Baltesh. Jo
hauria volgut trobar una paraula, una
caricia, un medi quelsevulla, pera pogué r esvahir, per un instant, sos pensaments y donarlos un altre curs.

—«Y lo qu' es m é s iremarcable»—v»
seguir Baltesh bò y tirantse enrera'l barret—«es qu'en els moments de major
dolor jo m'observo a m i mateix y'm dono
conte de lo que passa dintre meu.»
«Vos no us poden pensar quin paper
ha jugat en la meva vida aquesta malehida sed d'espiarme y escudriuyarme *
mi mateix, tan en la joya com en el dolor, en la febre de les passions com en
els moments de les m é s amagades vanitats, quan tan les unes com les altrasban
pretengui dominarme. Y dic que h*0 j
pretengut perquè no conec cap passió
que m'hagi dominat fins al punt d'ence-1
garme tant que se'm fés impossible.bai*
son imperi, el meditar, l'observarme í
mi mateix.»
«Àdhuc, ajvoltes m'aparque tota làpida se m'es passada meditant.»
«A casa, quan era petit, me deyen «

mut.*

«Quina infantesa m é s trista la mev»'

Els pares se creyen qu'era tonto y dolent perquè m'havien d arrencar les paraules de la boca y no volia recitar fàbules, davant de la gent. quan ells desitjaven lluhirme enorgullits del meu saber. Els meus germans y els meus companys d'estudi m'odiaven perquè may els
ajudava en les seves farses. Quants cops
m'havien apalllissat fins a fetme sang
perquè no havia volgut dir una mentida
o no havia volgut robar un grapat de tabac de la petaca del meu pare!»
epins a quart any vaig ésser esclau,
esclau amb tota la forsa d aquesta paraula.»
«jVivia amb una tia que's deya Elena.
Si'm va fer sofrir aquella dóna! Q u è D é u
li perdonil Cada mati jo anava al mercat a la compra; després d'això tenia de
dur dues galledes d'aygua, a casa d'ella.
A l'hivern, amb la gelor, pots contar
com s'amarraven a les nances els meus
dits crispats y quasi, quasi, no podia fer
pujar les galledes del pou, tan fondo,que
la vista s'hi perdia. Fet això, tenia d'escombrar, encendre'l foc, portar la llenya
»ora la llar, treure la pols dels mobles; y
quan ho tenia tot llest me'n anava a estudi, tremolant sota el meu vestit massa
prim, llegint les llissons pel carrer y repetintme constantment, mentalment:«Ha
de venir un jorn pera m i en que jo respirar*, en qae faré compendre als que m '
humilien y's burlan de m i que jo no he
tingut a l mon per això.»
«Visitaven a la tia parents seus pagesos. Comensaven a beure y jo'ls tenia
d anar a cercar el v í , en una casa molt
allunyada, a vegades fins a les tres del
mati.»
«Plorava, tot fent el cami, de por y de
ladiga, y quan tornava, abans d'entrar a
casa m aixugava ben bé'ls ulls perquè
nom vegessin que havia plorat. Y qui•"«s paraules sentia! Quina atmòsfera
uiés viciada vaig respirar! Quants cops
•n'he preguntat: P e r ò còm la teva ànima
^ Pogut eixir forta y pura havent vis-

cut aquell medi e s t ú p i t y desvergonyitj
L o que'm fortificà y sostingué, lo que feu
que no sucumbís sota aquell esclavatge
miserable, fou la meva forsa interior;
una forsa, a voltes malaltissa que gemegava dolorida en el fons més amagat del
meu cor m a l m è s però, que en cambi, me
feya comparar a estones amb un fill d'
un emperador destronat caigut a mans
de salvatges.»
«Ningú m'entenia... y quina sed
sentia jo de trobar una ànima amb la qual
poguer acompanyarme, de trobar algú,
qui bondadosament, m hagués-abrassat,
com abrassen les mares al seus infants
espantats! Quina llàstima tenia de mi
mateix al pensar que moriria y ningú sabria lo que havia passat pel meu cor
atormentat.»
«De tant en tant, tenia moments d'odi
y crudeltat, moments durant els quals assessinava, incendiava cases y ciutats senceres volcantho tot Tots aquests drames
y aquests quadros esgarrifosos se passaven naturalment dintre mi mateix, en la
meva ànima y dins els reyalmes immensos de les meves ilusions, ont jo era
gran y fort y ningú piulava al meu devant. Y en aquest mon tan h e r m ó s y plè
de llum jo m'hi tancava cada nit aixis
que s'apagava'l llum del meu dormitori.
Me despullava r à p i d a m e n t de la meva
vida atormentada com qui's treu del de munt uns drapots bruts y engabanyosos;
la realitat humiliant en que vivia era rebutjada per mi mentres mos desitjós ardents n'aixecaven un altre.»
«Jo era'l primer de la classe, y no ho
dic pera alabarme. Potser era degut a
un sentiment de revenja, a una vanitat
pueril de triomfar amb bones notes de
tots aquells que m passaven al davant
perquè anaven més ben vestits, o estaven massa alegres, amb una alegria sorollósa. L o que m'aixecava als meus
propis ulls era la meva manera de pensar y de sentir tant diferent dels altres
companys meus, la tranquilitat amb que

jo soportava les penalitats y les aspereses de la meva vida, l'enter domini y la
forsa crítica que tenia sobre mi mateix y
més que res, una mena de bon sentit
avensadis que'm lliurava de les tonteries
pròpies de l'edat, y a la claror del qual
veya clarament un remat de coses de les
qu'els altres no'n tenien la m é s Jpetita
idea.»
• « C e r t a m e n t era forsa exagerada l'idea
que jo tenia de un mateix, però j o era
felis pensant d aquella m a n e r a . »
«Sol, abandonat, imcomprès en aquest
mon inconscientiment despòtic, me calia
tota la confiansa en m i mateix y en mon
propi valer per poguer avensar. Sinó
hauria caigut pel cami, anant a raure a
la escola d'un poblet, o e« la secretaria
d'un Ajuntament, com volien els meus
pares y'ls meus germans, en la llur i m paciència de gent pobre que no m é s busca anar tirant comse pugui. AhI Quina
no vela m é s dolorosa hauria fet Dickens
de la meva infantesa!»
»Me recordo del primer jorn que vaig
anar a classe descals. Era al tercer curs:
havia adobat ja tantes voltes el meu calsat, que les soles y les tapes no podien
e.-itar juntes. Tot podrit... Aquell jorn
v a i g creure que devindria quelcQm que
deixaria petrificades a les gents. Creya
que anar descals a casa era líi vergonya
més gran del mon, la injustícia m é s crudel de totes les vistes a la terra... y estava al cap del primer banc»...
»Quan el mestre va entrar va m i r a r me 'Is peus; d e s p r é s va mirarme a m i , y
no d i g u é res. P e r ò jo'm removia demunt
del banc, roig de vergonya, y m'hauria
agradat que la terra s'hagués overt per
engolirsem. E n f i , a la darreria, vaig
acostumarme a anar descals, y ' m deya
per animarme: «Ara v a i g descals, jo; m '
endureixo, jo; passo fret y tota mena de
humiliacions, però vindrà un jorn en que
tothom v e u r à lo que soc y de lo que soc
capàs. Jo imaginava la meva sort com
una avia rica y avara que'm deixava so-

frir, anant recullint pessa sobre pessa.
fins a fer una munta, que un bell matí
Uensaria als meus peus bò y dihentme.
«Veus? per t u ho he arreplegat», YP
efectivament, va ésser aixís.»
•Quan vaig surtir de la Universitat,
ont desde'ls primers anys jo havia cridat 1' atenció dels meus professors; quan
vaig veure l'auriola de que'm voltaven
els meus èxits d'advocat, d'escriptor y
de conferenciant; quan vaig veure l'afecte amb que m'acullíen els homes de la
política, els directors dels destins del
país y com me convidaven a trevallar
amb ells, vaig dirme somrient:
« F i n a l m e n t , l'avia s'es decidida a obrií
el bossot».
»Y tot el passat, els torments, les humiliacions de la meva infantesa, se m'
apareixien com un somni llunyà y que ja
res tenia que veure amb la meva vida.»
«Comprengueu, doncs, amic meu, amb
quina sed, amb quina avidesa tremolosa
jo d e g u í acostar als meus llavis la copa
encantada, m i l cops vista, en les meves
llargues nit de fret y insomnil Còm ho
havia desitjat I Desde quant temps véiía
desitjant aquella joya que fou la constant fascinació dels meus anys de trevall
y de sofriment, y vers la qual, tantes voltes, malalt y sanglotant, havia extèsles
meves manetes d'infant, suplicant impotentment».
Baltesh plorà. E n sos ulls acudiren
silenciosament les llàgrimes. V a callar
un instant plè de concir, y sospirà profondament. M é s tard, com si hagués contestat alguna reflexió feta en son silenci,
va lependre la paraula, aixecant dolsament la testa.
«No'm sabria plànyer; he estat felis durant vint anys, molt felis! E l meu somm
de tenir algun significat, d'esser algú en
el meu país, l'he realitzat. He trevallat
molt, però amb amor, amb passió y po1'
ser he estat recompensat y tot, més enl»
dels meus mereixements. Tot sovint,
petites coses insignificants m'han om-

L'INfilNYER NOU vai 39 ets. als compradors de "De iots colors"

plert l'ànima d'una joya lluminosa y
ennoblidora que'm rejovenia, refrescava
els meus desitjós y enfortia la meva forsa pel trevall. | A h l . . . amic!.,, amic! ..
En el ulls dels que m'escoltaven, en els
raorraulls d'aprobació de les assamblees,
en la simpàtica tafaneria dels que passen pels carrers, en els aplaudiments a
l'Ateneu 3' al C o n g r é s , o en les reunions
públiques, per tot he begut, he begut
assedegadament la g l ò r i a . L a sentia
penetrarme, escalfarrae el cap com un
licor y, sota'l seu encant, els meus pensaments prenien a voltes una gallardesa y
una brillantor que a m i mateix extranyaval
«No us estranyeu, amic, de que parli
aixís de m i mateix. Penseu que tot això's
refereiyia a algú que's mort y no fa m é s
ombra a n i n g ú .
«Me passa desde fa algun temps una
cosa molt particular. Imagineu un home
que tingui una part de les seves facultats
mentals intactes, amb les quals observa,
a cada instant, l'enrunament, la destrucció completa y irremeyable de les facultats restants. Sempre, sempre... dintre
mi mateix, sento la presencia d'aquests
dos éssers, però d'una manera clara y
distinta; l'un produeix, l'altre critica. E l
que produeix ha trevallat molt m é s que
l'altre, sens dubte, car s'apaga m é s depressa.La primera senyal, el primer avis
de la desgracia'l vaig tenir ara d è u fer
nns dos anys. E r a en una vista. L a sala
estava plena de gent. Havia parlat potser una hora y tot just estava a la meitat
del meu discurs. T o t d'un cop, al bell
mitg d'una frase que'1 meu pensament,
avensantse a la meva paraula, acabava
de recorre amb tota claretat, el buit y la
foscor se feren en mon esperit y vaig
aturarme... Espero... No sabria pàs dir
qnant temps va durar això... una vida
sencera d'esglay y de dolor, de vergonya
Viscuda durant aquells minuts horriblement crudels durant els quals jo no m é s
sentia l'alarma d'un daltabaix: «Apa,

què fas desventurat?... Despertat., parla! Q u è no veus com tothom t'està mirant amb els ulls esglayats y plens de
compassió, esperant que reprenguis el
fil perdut.
«Apa, apa, depressa, despertatl»
«Y l'engunia que'm donaven aquests
crits inexorables, retrunyia en mon esper i t com sota una volta sonora, y encara m '
enredava m é s , produhintme una foscor y
una confusió m é s fortes.»
«Difícilment vaig retrobar el cami de
les meves idees y v a i g poguer acabar.»
« V a i g arribar a casa abatut, dolorosament capficat per lo que m'hauria passat
y feble com si acabés d'aixecarme d'una
llarga malaltia.»
«Desd'allavors ja no he parlat més en
públic. H e escrit moltes vegades pel
sol goig de demostrar que no era mort.
Durant les nits he omplert p à g i n e s y pà•gines, però al llegiries, m'ha semblat que
la negror de la tinta era el meu propi
dol. Ja no hi ha, en lo qu'escric, la calor,
l'alè, la joventut de lo que teya abans.
Les frases no tenen m é s que la sonoritat, la correcció freda y encarquerada
d'un manyequí, sense'l moviment de conjunt que les relliga les unes amb les
altres. A r a son separades per pous de
fosquetat que les isolen com els temes
de les g r a m à t i q u e s dels col·legis, y els
mots, les paraules que abans, quan se
trobaven a la punta de la meva ploma
semblaven tremolar de sorpresa y extendres damunt del paper amb dalit,
ara venen fadigadament, separats els
uns dels altres, com desconeguts que's
miren amb indiferència y amb aires de
demanarse per quin incident inesperat
s'han ajuntat.»
«En fi, jo ja no era m é s jo, Ja hauria
renunciat. V a i g fins marxar a l'estranger pera consultar les somitats de la
ciència mèdica; ho vaig probar tot "pera
retrobarme. T o t fou debades. Compreneu, doncs, amic meu, el torment inaudit
d'aquesta meitat d'home, que desde fa dos

anys ya buscant l'altra meitat? Imagineuvos la tristesa y la dolor airosa d'un
fragment d'ànima mutilada que ho sent
tot, que pensa, que conserva tots els
recorts de quan era sencera, que sab lo
que ha estat y ara veu lo qu'es... aygla
amb les ales tallades... [Oh, noi Cal que
tot això acabi!»
«Tot sovint penso en lo que p a s s a r à
d e s p r é s de la meva mort. Abans d'ahir
a casa hi havia una gran reunió. A la
meva dóna l i agrada el mon, la societat.
Jo m'havia retirat a un recó del pis.
«Qui vindrà a ocupar el meu lloc?» me
deya. Potser s e r à algún d'aquests joves
que's miren els quadres de les parets,
o'ls llibres de la biblioteca; potser ja algun d'ells me considera com un obstacle,
o una clàusula importuna en el contracte
de la seva felicitat». E l veya posantse
al meu lloc, ficantse al meu llit, tutejant
a la meva dóna, llensant al carrer el meu
retrat, remenant els meus papers y trobant, potser, que jo he escrit masses
bestieses y que tan per ell com per mí
mateix hauria resultat molt millor que
jo m'hagué> mort dos anys m é s aviat.
«Y jo l i donava la rahó. L a part de vida
que se'ns concedeix té'l seu encant y el
seu sentit quan la podèm viure sencera,
sans, alegres y útils tan per nosaltres
mateixos com pels altres. Però aixís que
un no pot reunir aquestes condicions y
que s'es perduda j a tota esperansa de
reuniries, .jper q u è hem de viure? Què'n
t r a y è m d arrossegar devant dels homes
el quadro penós del nostre enrunament, la misèria antipàtica de la nostra
vida destruhida? N o es prou lleig y trist
tot el mon sense barrejarhi les nostres
ferides, la malaltia que'ns rosega y anonada jorn per jorn, de sort que'ls que'ns
admiren y ens admirarien sofreixen al
veurens enrunat y ens tomben l'espatlla
plens de p i e t a t . »
«Comprenc la vida y la sé apreciar, yes
per això precisament, que no vull rebaixaria. No vull donar l'espectacle d'un rey

destronat y caigut a la misèria. Tot
això no ho he dit a ningú encara, però
fà temps que ho peso y sospeso. Vos ho
he dit a vos perquè vos sabéu lo malament que judica'l mon les nostres accions, lo dificil qu'esfins per un home inteligent que'ns ha conegut d'aprop, d'aixecarse fins a les veres causes de les
decisions, y de veure, per lotant, la rahó
que tenim al fer lo que fem.»
»No sé si enteneu bé lo que vull dir.
No pretenc pas explicarho tan clar com
ho sento. Desde fa algún temps les paraules me manquen; he olvidat certes
expressions... Voldria que vegessiu tan
clar com jo, y tan tranquilament com jo,
la necessitat de la meva decissió. Aquesta nit... aquesta nit... jo... jo'm suicido...»
» P e r q u è 'm mireu aixís, tan alarmat?
Q u è voleu q u è fassi? Cansar el meu esperit, lo que resta del meu pobre esper i t , buscant, com Faust, una segona joventut?»
»Això seria una bogeríal Arrossegar
encara m é s y m é s el cadavre, gloriós, si
voleu, que porto a dintre meu desde fa
dos anys, y que estic presenciant còm
s'està podrint? Confesseu que, tant per
mi com pel mon, seria tristissim y repugnant. Q u i m'assegura que demà, per
ventura, aquest raig de llum que porto
en el S à h a r a de la meva ànima no s'apag u i , engolit per les meteixes tenebres?
Aleshores jo no seria potser capàs de
pensar ni sentir una decisió per l'acompliment de la qual tinc encara avuy tot
el coratje necessari? Estic tan ben preparat!... V e i g venir la mort somrient
com una dolsa amigaI... No dec resa
n i n g ú . . . He fet tot el bé qu'he pogut, J
cregueume, sinó podeu consagrar la vostra vida al b é , veureu que no t é preu m
pentit. He acabat la meva missió en
aquest mon... A m b quin mot més hermós batejaren els romans la mort'
«Defunctus», fora de servey. Y aixís, els

nostres passats, que savíen tan bé viure,
savíen tan bé morir.»
•Ara, acabà Baltesh, aixecantse amb
un somrís y amb la cara tota serena... ara
la darrera encaixada... No digueu rss
a ningú, al menys avuy .. No estigueu
trist; fixeuvos amb que jo estic molt tranquil y penetrat d'un sentiment nou, d'una
beatitut celeste pensant tan sols... en la
dignitat de la mort. E l vostres ulls me
diuhen que m'heu comprès, y us en dono
mercès. Adeussiau».
Va apretarme la m à y se'n va anar,
cota la testa, sots el pés d'aquella decissió suprema, la qual jo no tenia n i ' l dret
ni la forsa d'arrebassarli.
El sol baixà a l'horitzó; els réngles
de cotxes omplien l'avinguda. Els crits
alegres y les rialles se barrejaven amb
fl trot dels cavalls. L a olor dels telis se

accentuava. Tocava la música en e'
kiosque, y tot era animat y alegre. L a
vida l'escorria sorollosa y feconda de
fonts eternals.
V a i g arribar a casa esmaperdut y amb
el cor trossejat, tenint la sensació de que
participava a una i n j u s t í c i a misteriosa
y fatal, a una gran falta que debia cumplirse.

A l endemà'l vaig veure, cobert de flors
entre'ls ciris encesos, serena la cara,
casi somrienta. Demunt dels seus llavis
esblanquehits, tan expressius, ara que'ls
ulls ja no vivien, semblava que hi havia
restat quelcòm del respecte amb que ell
m'havia parlat la tarda abans de lo que'n
deya: «la dignitat de la mort».

¥ * *

Breviari
Al clar d un menguant de lluna
Era ja alta nit, t r à g i c a m e n t serena.
En el cel s'esboçaven les afilades y mofetes banyes de la lluna, com en les belles comèdies de Pierrot y Colombina...
Silenci. Repòs. Silenci y repòs, y en el
blau les lluminàries sidérees.
En aquest carrer extraviat y solitari,
-una sàdica inquietut en mi, que no sé
si es de l'absenta o del dolor,—ample cafrer proper al Montjuïc, hont m'ha dut
ma peregrinació, he sentit per primera
volta en ma passejata una aplanadora
impressió de desconçol y de soletat. M'he
^ist sol, sol amb 1^ Nit,—la sola y única
amanta dels poetes,—y he sentit una
Pfr que m'ha recordat les espantables
Pórs de ma infantesa de malalt.
^Oh, nobilíssim encant de noctambular
en silenci per la ciutat dormenta, imaginant lo que pot passar en eixes cases

ferrenyament closes hont no p a s s a r è s ,
y saver lo lluny que's trova un de la estúpida ratlla del tothom, al estar caminant pels carrers mentres les gents classificades de bé dormen encar que no tinguin son, sols perquè aquelles son les
hores que en el reglament social se mana
que han d'ésser precisament les de dormirj Y mentres dormen burgesos metòdics, y dormen l'Orde, y la Rutina, y cl
Ben Estar, me sembla a mi bé y quixotescament aristocràtic vetllar y passejar
mentres, sense llit y sense sostre, vetllen la Luxúria, la Misèria y el Dolor.
Potser es una hallucinació, peró juraria
que les banyes afilades de la lluna son
rojes de sanc... E l ventijol d'eixa nit
plaentissima me dú, en ses ales impalpables odors de lleçamins que dehuen esfullarse y marcirse en no se quin jardi
proper.
Una remor de passes, sonores en el

silenci del carrer solitari, quatre ombres
venien de l'ombra; quatre homes trencaren amb sa presença la magna soletat.
Avensaren lentament, y jo els he vist
passar. Eren dos homes vells—vellor de
desenganys y de fadigues,—lligats l'un
a l'altre y seguits per dos policies. No es
rès d'extrany, això. Moltes voltes bus
haureu condolgut al veurer a altres homes passar pel vostre costat cami del
calvari.
Fossen culpables de ses malvestats,
o víctimes, acàs, de les dels altres, sempre haureu tingu t per ells un sentiment
burgesament compassiu—usualment la
nyonya y egoista compassió dels feliços.
—Però eixa volta el pas dels dos vells
presos, tenia quelcom d'enigmatic y d'
inquietut. No eren gent vulgar. Ses robes, y la faisó de duries, acusaven, al
menys una passada posició social: un
d'ells, usava «quevedos» que, a la lívida
claror dels fanals y a la lívida claror de
la lluna, rebrillaven extranyament, el
felí rebrillar d'uns ulls de gat en l'ombra.
El seu aspecte era d'hallucinats, de bohemis, d'homes d'Idea, serè, amarc,
sarcàstic, ergullós y venerable.
El seu caminar, lent y desinvolt, d'ànimes revoltades, però ja apacibles, d'
home qui sab de barricades y persecucions, però qu'are ho veu tot perdut y's
passeja al sol, un bon sol d'Octubre en
la plaça major duna vella y esquerpa
ciutat espanyola, com un senyor canonge, gras y colorat se podria passejar de
X I a I pels claustres de la Seu, amb tot
repòs, amb tota beatitut,
Y aquella marxa silenciosa y resigna
sanglotava la inmensa tragèdia dels dos
vells. Sos intel·lectes y sos braços, en va
dirigiren son esforç gegant en la vida,
a alíre fi que'lfid'una cel-la en la presó.
Trevallaren honradament, amb tota
honradesa per l'acompliment de son
ideal, lluitaren ferotgement, se sostingueren après—ja la lluitaHera impossi-

ble,—mentres els fou possible, y après
al fi, la vida fou inexorable y els manà
caure.
Com Icar, volgueren;volarfinsal Sol,
però la vida els encadenà a terra, nous
Prometeus damnats a esguardar l'ensomni que bus ha daurat la vida una volta
al passar, amants d'aqufcll ensomni que
ningú pot fer seu...
En la nit s'em recorda lo que feren en
el dia. En la vellor deu aixis també venir
el recort de tota la passada vida, y besar, un bes tenuissim y taciturn, els I
fronts arrugats, com si passés un ventijol d'estiu carregat de odors de totes les
flors qu'esguardaren florir. Per això els
vells educadors de voluntats callaven y
caminaven lentament. Tota sa vida ca- í
minava, randianta y cantora, devantd'
ells. A voltes aixecaven els ulls y esguardaven a tal casa—ferrenyament
muda y closa,—a tal carrer—solitari en
aquelles hores,—o al cel—blau, blau, extranyament blau, com els ulls d'infioides
núvies mortes, en el que floria l'etern
epigrama de les iròniques banyes de la
lluna...
Acàs pensessin: en aquell carrer una
volta... rera d'aquella fenestra una tarda...
O acàs rememoraven sanglontant en
un suspir: una nit, una bella y serena
nit, com aquesta... Y el parck del Recort els hi obrie ses daurades portes,
Lents y serens, amb son pas de vensuts, passaren els dos vells; seguiren,
seguiren, avansaren en l'ombra y es perderen en la nit.
Y com se veya en son aspecte que no
era aquest f i el que haurien volgut pera
el final de la jornada de sa vida, se veia
també en sa pose resigna un gest amarc
y dolorit que deia: «Are tot es igual, ja»
Y aquells ulls doctorals, que devien ser
com els del senyor Voltaire y que, no se
perquè m recordaven al inquiet don Miquel de Unanumo, que es guardaven rera
els^«quevedos» ,d'un -d'ells, ^semblaven

dir amb un fulgor de ironia: «Verament
no valia la pena d'haver sigut apòstol...
Com un mal ensomni de hastcnis jo els
he vist passar. Aixi també com si'l dolor
dels ulls fos un dolor meu, y he tingut
per els qui passaven una infinida pietatAprès he tornat a quedar sol en el càrrer solitari, sol en la nit, qu'es la germana del misteri y la bona padrina de
plaer y de tot dolor.

estrena d'un autor inèdit y darrerament
qu'el cel com si n'hagués sigut avisat
hagi deixat caurer quatre gotes d'aigua
refrescant l'aire—y les sabates—com pera justificar el gest impacient de l'empressari.
L'obra de M. Geo—Ministre—es una
obra perdonable. Té situacións de vaudeville y tocs socials y encar que l'intenció de l'autor queda bon xic confosa,
un se queda satisfet d'haver vist triomfar, mal que sigui en escena, la sinceritat
de l'amor y'ls bons sentiments. Es
Quan escrivia aquestes inquietantes
una
il·lusió que un se dona y que dèu
qnartelles, en una taula del Lion, a qua
agrahir
a l'autor.
tre hores del auba,—el cel tenia una pàS'ha
comensat
pel Gymnase y'm semlida claretat ròsea y blava,— ha vingut
bla
que
amb
el
cambi
que ha fet el cel
Jenoveve. entre dues o tres amigues,
aquests
dies
serànaltrestambé
els teatres
germanes en amor y en dolor, y m'ha
que
comensaràn
la
temporada
més aviat
dit, assentantse al meu costat, entre
que
de
costum.
grans sanglots: —íNo sabs? L'han agafat
El Vaudeville obra les portes un dia
'fih, monchért!... Le acabo de ver...are
d'aquests.
A l C/m/e/^í fa un parell de dies
pour le boulevar conduit per dos aque fan de les seves y a l'Ambigu s'hi
gents... Era anarquista.
V ha trencat a plorar desconsolada- fan reparacións pera comensar altra vegada.
ment.
El teatre Antoine també té tot l'esJo penso, que no es tan gran malastre
pecte
del nostre Romea en temps den
fxó: la presó ofereix un parentessi, llarc
Franqueza
y en època d'Ignocents, quan
ocurt, al fadigat, y li ofrena el repòs.
feyen riurer als ignocentons barcelonins
LLÜIS C A P D E V I L A amb aquelles estratagemes de fer caure
bastidors y omplir l'escenari de taulons
y escales pera arreglar una suposada
* * *
averia en el teló de boca—Oh, la g r à c i a
d'aquells tempsl—Aixis està el teatre
Antotne. L i renten la cara y l i posen
vestit nou. Mr. Germes me promet que
Desafiant la temperatura y la costum pel Septembre quant obri les portes me
Jla fredor que en aquesta època de ca- serà dificil regoneixel.
'W sent pel teatre la gent y les persones
Jo li somric amablement amb somriu•~com diria un molt amic meu—-l'escena- re d'aprobació y li dono un copet de con"QelteatreGymnase ha tingut lagosadia fiansa a l'espatlla com vaig apendre dels
"e vestirse d'estrena y ens ha donat burgesets barcelonins. Un copet que'm
obra en tres actes: Ministre de M . valdrà per una butaca durant la propera
o- Y com que una cosa may vésola, en- temporada.
^ ^ no sigui una mala cosa, hi han
I I f a u t conèixer la gent.
res circumstancies en aquesta estrena,
LOGE
"^er reobrir un teatre en plè estiu;
P ^ h i en lloc d'una obra de carteU V
* * *

CORREU DE PARIS

Aquell passat temps d'orí.
E r a com un clar cr est all blau V ànima mia,
jo esguardava la vida pera el blau d1, ideal
embriac de joventut, d'amor y poesia:
ma vida era un ardent rondell y un madrigal.
Jotglar imprevisor, somniava nit y dia,
sens cuidar del graner pera el temps hivernal.
Que dolç era cantar quan la nit s'encenia
constelada de roses de llum clara y sensual/
Tot mon cor se donava en lluminic amor
a la Vida; sentia cantà en mon interior
d'encantades fontanes el brollador sonotffi
de castells, d'il-lusió prenyat el pensament,
sota el clàssic barret les melenes al vent
y l'ànima viatgera sobre un nuvolet d'or.
Príncep Blau de l'ensomni, era la soletat
la més fidel companya de ma sort sense fita:
hoste del gran Hostal de la Casualitat
qtïes amfitrió que sempre sol mamar a la cita.
Quan la fam arrivava a la negra orfanesa
de mon aima, del cel, sa claror j a extingida,
eixia a rèbrer-la ma folla jovenesa
radianta de quimeres y joia benehida.
A la lletja misèria, la brava rialla franca,
del cor ce r de la Glòria sempre damunt de l'anca,
i que importava que fos la sort fosca y banal
si mon cor de poeta possehia el segret
d'engarçar sobre el f à s t i c de la vida un sonet
amb els catorse versos encesos de ideal/
LLUÍS DE V I L A L L O N G A

Arts Plàstiques
De les grans urbs y dels j a r d i n s
Yo no podia pas, anc que m"hi esforcés, fer
l'apologia del poeta
de cuyo nombre n i quiero acordarme

que cantava en vers, que si alguna volta's
perdia no'I cerqnessen enlloc mes qu'a la ciutat, fen un ridícul escarni com a proemi d'aquella poesia tnalhaurada de les comoditats
del camp que ni com a Faune amb mas predilectes y contraries aüciòns, ni com a ésser
de ona mitjana cultura podria elogiar. A n'el
susdit poeta poc lí podia admirar ni envejar
d gust.
De gustos, diu que res ne queda escrit, empró jo pens que cada autor deixa en sos escrits el que en son si impera.
Yo m'avinc molt mes amb Fray Lluis de
Leon quan diu:
IQue descansada vida
La que huye del m u n d a n a í ruido,

cantin aquella vida tranquila, aquella quietnt apacible dels llocs solitaris, mes aproposits pera feme poesia que no pas els recons d'
nna dutat amb tots els seus esbarjos sempre
de mal gust y pervertits les mes de les vegades.
Amb tot lo de ciutat no m'hi puc avindre.
despierknme las aves
con su cantar sabroso no aprendido

7 no el soroll dels carros y autos, y la cridadissa dels que vénen periòdics y de tota mena
d'ambulants que venen a distreure'm el son
a les primeres hores del mati.
Y va continuant el mentat poeta:
E l air» el kuerto orea
Y ofrece m i ! olores a l sentida

Y en cambi dintre la ciutat no pots eixir
de casa sens quedarte asficsiat davant d'aluell brut y pestilent pilot d'escombraries de
•a cantonada amb escorxes de meló y altres
substàncies putrefactes.
Ohf monte, oh fuenle, oh rio

Oh!... aanitosos y ben airejats cims, oh...
^lencioaes y ombriues valls, y prats d'herba

satinada, inspiradors de qualqae tendre y
bella poesia sens esfors pera'l poeta mes humil.
Poguer gaudir d'aqueixa santa poesia, dels
aires sanitosos dels elevats cims, y de les ombriues valls no es cosa qu'a tot'hora ho tinga l'home a son albir.
Tot el qui tiuga facilitat en càlculs estadístics, que's prenga l'afer de calcular quin
nombre de ciutadans barcelonins cerca l'fesbarjo en jorns de festa, anàn al camp. Un
nombre reduit li donarà per resultat.
L'origen d'aquest mal, d^aquest defecte?...
L'origen jo, no l'he trobat, empró l'he discorregut, en el darrer viatge amb el company
Guardiola. A Madrid, abunden dintre de la
cort, un nombre fabulós de p'asses, d espayoses plasses amb jardins; amb mes o menys
ben arranjats jardins, y disposats pera esbargirse'ls ciutadans, vejent-se a tothora
concorreguts, marcant el període de l'hora
en que's troba'l dia. Dides y maynaderes a
tot indret, de la tarde acompanyàn les criatures que deixen a son albir entretcmrse, jterrejàn o forman sardanes, corren, jugant a
pilotes y fent mil altres eutremalíadures pròpies dels seus anys.
No son jardins pròpiament conrreuats a la
inglesa, no; son euydats amb cert deix, a
manera de parcs incults, com el de I Retiro,
qn« hi donen més atracció, poguén en certs
indrets córrer, totabarse al damunt d alfombres d'herba. Aneuhi un diumenge al matí al
Retiro; y més d'hora encar: hí trobareu una
reunió de joves, de senyoretes y menes traïes,
entretenit-se a diversos jocs, celebràn amb
riallades els esbarjos a que's deixen anar.
El gran estany atapahit d'un bellugeixde
éssers vivents amb canóes y altres medis de
locomoció acuàtíca. Son en sa majoria, obrers
que cerquen un esplay al encongiment viscut
en el transcurs de la setmana. Aneu després
a n'els viveros a la Moncloa, a vora I riu, al
pont de

Sant Fernando als merenderos a

la Bombilla, y per tot arreu la mateixa
afluència degent que hi gosa de trobarse en
plena natura.

Y tot aqnest dalit d'anar a fora de datat
es engendrat per la costum de cada dia, ja
desde sos més inf antívols anys; doncs, qu'a
Madrid ve ja d'antic. Hartzenbusc ja crida
al nens que,
tarde y noche alegremente
jugàis en torno la fuenle
del gran caballo de bronce
que hay en la plaza de Oriente

y a vuv segueixen jugant-hi; no solzament a
la susdita plassa, sinó a l'infinitat de plasses,
al Retiro, al jardí del botànic, inmens, ombriu, fascinador per la esplendidesa d'una
vegetació exuberant; el parck nou, es una
maravella de disposició, amb una varietat d'
exemplars; amb aygiies que corren y camins
en totes direccións, amb llocs ombrius y
punts de vista encisadors, y tot se veu concorregut, tot sadollat de ciutadans amics
dels plers a quins Natura'ls brinda.
íQuin serà'l barceloní qu'anirà al Parck, al
nostre migrat parck de bon mati d'alguna
festa, pera trobarbi companyia amb qni juntarse?... Quants ne voleu que vajan als jolius
indrets de Vallvidrera o la Rabassada?... N i
àdhuc a la miseríosa platja pera gaudir de les
belleses de la mar?... Es esquifit el nombre.
Molt predicar cultura; molt discutir el sanejar nostres costums; en pro el jran nombre,

prefereix el baf tot pestilent d*nn cine o ball
de patecada.
Barcelona, no n'es amiga de la montanya,
ni del mar; la culpa no la tenen els ciutadans,
la tenen els que'l menen. El remat, se'n va
humilment ahon vol el pastor. Porten jardins als més cèntrics indrets de la ciutat.
Aqueix inméns desert, ridicol que s'anomena
Plassa de Catalunya, convertiu-lo en parck,
jardí y doneu-li ombra, y els I>arcelonins
comensaràn a paladejar lo qu'es estarse entre verdor, donent-li al mar la protecció
qne's requereix aquest do que Natura ens
brinda y se veurà concorreguda, y aixis enlletnenit per lo que se li ofereix quotidianament a flor de boca, ell anirà més tard en
cerca de frondositats més espayoses y s'omplenaràn els monts vehins y els boscos remerciaràn als visitans amb sos nbríacadors
efluvis y els pulmons respira niu ayres més
purs, y talvegada més de quatre rostres engroquits se renovellaràn y enrogiràn y molts
anèmies vessaràn salut.
No cal pas remarcar que l'art de provehir
les grans ciutats d'arbredes y jardins com
llocs d'esbarjo es un art noble y profitós a la
salut dels ciutadans, y d'aquest art tan profitós pera'l cos y pera l'esperit, a la cort, a
Madrid, se'n gaudeixen.
FAUNE.

Entre els blats
Els blats eren calents del sol que hi queya
y per entre'ls blats la mossa hi reya.
— Ep, segadó.,. 7 de la camisa blava,
vejam si mkatrapèul —
F1/ segador, suant, espitragat, s'alsava
fent amo les mans de tornàveu.
— Y si Vatrap què hi va RosòP
—Què hi va? Un petól...
feya la mossa rient de cor
corrent per entre'ls blats tota cansada.
Prò el segador qu'·es fort,
d'una gambada
se posa al costat d1 ella;
l'ageu per entre'ls blats demwtt la palla
besantli els llavis rojos com rosella
y oberts de cara al sol amb una rialla.
LLUÍS PUIG y PUIG

(Dasieals

d)

Jordi Bizet
I/autor de Carmen, el gran compositor
Alexandre Cessar Leopold Bizet conegut per
el nom de Jordi Bizet va néixer a Paris el 25
d'Octnbre de I ' any 1838.
El sen pare era professor de cant y pot dirse que casi tota sa família es dedicava a la
musica; per lo tant desde sa més tendra infantesa vejent aquesta que sentia un ver amor
pera aqnet art diví el posaren baix la direcció
de Marmontil amb qnin aprengué cl piano. Al
cap de poc temps ja estigué amb disposisio
de comensar l! estudi de contra-punt y fuga
tenint per professor el mestre Pere Zimmer
man de quin fou també deixeble Ambres Thomas; mes per enfermetat de dit professor tingué de deixar lo sent aleshores deixeble d'el
cèlebre Carles Gounod, acabant per fi els seus
estudis en el cura de composició del mestre
Fromental Halevy.
Sos primera triomfs foren com a concertista d'orga y piano obtenint ea ses belles interpretacions les distincions més falagueres per
on virtuós, més Bizet sentia dintre seu quelcom més gran que la glòria que l i pogués dar
!a virtuositat y aleshores abandonà per
complert el seu conreu pera dedicar tot el seu
saber, tot el se talent y tota la seva gran
inspiració a son mes bell somni al difícil
art de la composició. Mols sofriments y molts
desenganys ü costà aquesta determinació,
•nes no feren mella a son caràcter enèrgic y
decidit, puig més d'una volta pera poguer
seguir el camí emprès y per poder viure es
vegé obligat c fer transcripcions d'una infinitat d'obres que aleshores gosaven de renom.
Al complir trenta un anys quan ja el per
vmdre l i va comensar a somriure va contrahure matrimoni amb la Sta. Genoveva
Halevy filla del seu mestre d'harmonia el 3 de
Juny de l'any 1869 y al cap de tres anys estrenava una de les seves.obres més capdals la

'•> En aquesta secció ci dari compte de totes lea
"we» lan de literatura musical com de música qu'ef
ftoia en aquesta admiuUiracid y les que per sa im')or'»oaa ho requereixin.s'eo fara critica.

cèlebre Atlesientu inspirada amb el llibre del
gran novelista francès Alfons Daudet, amb
qui Bizet durant sa vida tingué forses punts
de semblansa.
Aquesta es una obra verament esquisida
plena d'ambient, de color y de vida y també
d'una gran elegància; pot dirse d'ella qu'el
literat y el músic es compenatren de aytal
manera qu'els dos es confonen amb un sol
artista gran y excels que ha crea una de les
més belles flors del jardi de l'art. El preludi,
el minuet, l'adigi y la farandola son per si
sols lo suficient pera donar l'inmotlalitat a
l'autor d'aquets belles .'é inspirades pagines
musicals.
I/estrena d'aquesta obra tingué lloc no
amb el gros èxit qu'es mereixia el 22 de
Maig de l'any 1872 a l'Opera Còmica de Paris.
Mes de tot lo creat per aquet compositor
sa obra mestre es Carmen llibre del notable
novelista Pròsper Merimée estrenada aJTOpera Còmica de París el 3 de Mais del 1875.
Mes cosa estranya aquesta obra una de les
que gosen de més popularitat y de mès^enom
dintre el teatre liric va ésser objecte el dia
de sa estrena d'una forta xiulada, puig el públic d'aquell temps trobà inmoral el seu
asumpte y no va compendre les infinites belleses dramàtiques y joioses d'aquella partí
tura verament immortal per son esclat potent
d'inspiració y de vida, sent aquesta l'opera
més espanyola de totes les creades fins avny.
Hens aqui lo que diu el notable compositor y critic musical francès Alfret Bruueau
parlant d'aquesta obra: «Carmen es un drama de sorprendent y extremada humanitat,
pintura de potent y admirable brillantesa,
restant com una de les obres que manifestaràn d'una manera més clara en el per vindré
les qualitats de nostra rassa. Ella cotínna lògicament les tradicions nacionals engrandintles d'una manera superba. En Carmen tot es
franc, tot es senzill, tot es breu, tot es fort y
per fi tot es natural. La partitura s'anima
amb una tal intensitat de vida que fa que signi a la vegada melangiosa Jy alegra, espiritual y apassionada violenta y dolsament carinyosa semblant justificar la sobtada mort
d'aqnet gran músic.
Al escriure Bizet sa Carmen posà en aquesta partitura sa sang y ses llàgrimes, arrencatse el seu cor perquè desprès de sa mort po-

gues palpitar y cantar en aquestes pagines de
soblim y bell realisme. .»
Aixiacom ja he ditqu'en l'Arlesienne els
noms de Bizet y Daudet es Iconfonen dintre
d'aquesta obra verament artística, en la Carmen no; Jordi Bizet triomfa per sobre de
Crosper Merimée d'una manera grandiosa*
puig el llibre per si sol no gosaria ni de mol de
la popularitat y renom de que gosa si aquet
gran músic no 1 lia ;ues engalanat amb els
bells tresors de sa genial e intnortal inspiració.
El fracàs que n sa estrena obtingué aquesta obra en quina Bizet {jmdava les més falagueres esperanses va prudnhir a aquet genial
compositor una tan gran melangia qu'el seu
organisme s'en resenti tan fortament que
mori al cap de poc temps d'un atac cardiac,
•ens haber pogut tenir ei dolç consol abans
de sa mort de veure la resurrecció de la seva
obra qu'avny recorre el mon triomfalment.
Deixà el mon d'els vius a Bongival la nit
d e l 2 al 3 de Juny de l'any 1875.
L obra d'aquest gran compositor es forsa
extensa, puig té diverses obres pera piano a
dos y quatre mans; caut y piano; cansons
populars, sent aquestesuna sèrie de sis melodies que porten per títol Chants dts Pyrenées,
amb lletra de J. Ruelle qut són forsa belles,
té també música choral, música religiosa y
música sinfónica y diverses operetes y òperes
bufes. Més de tot lo creat per Bizet lo més
capdal es en la música dramàtica puig a més
de les dugués obres d'aquest genre abans di
tes te:
Les pecheurs de perles opera en 3 actes
representada per primera volia en el Teatre
Úric de Paris el 29 de Setembre del 1863;
L a folie Fille de Perlh opera en 4 actes es-

trenada en el meteix teatre el 26 de Desembre del rSó/ y Djamileh opera còmica en
un acte quina estrena tingué lloc en 1 Opera
Còmica de Paris el 22 de Maig del 1872.
SCHERZO

Dei Boukvarò Paratel
Un recort als germans Onofri
Avui, contemplant el cartell del teatre Soriano y al veure-hi anunciat la popular obra
niimica Le maitre d'armes, m'ha vingut a la
memòria inconscienment la evocació de'ls
germans Onofri.
Aquella familia d'artistes simpatiquissims,
tant ben unificada, tant disciplinada, y alhora tant venerada pel séu públic predilecte,
formàreu una època que difícilment podrà
may oblidarse pels amants de les glòries del
nostre boulevard.
Francesos de pura rassa, sentien amb tot,
els germans Onofri, un amor grandissim pèls
catalans y sobre tot per Barcelona. En diferentes ocasions ho havien demostrat posàot
en escena pantomimes evocadoras de l'historia de nostra pàtria, al costat de les seves
predilectes y tant característiques com eren
L'enfant de Paris, Falale meprissel Miqutl
Strogoff, L'historia d'una bandera, y tantes

altres que feyen les deliries dels séus admiradors.
Presidida aquesta familia per la venerable
figura del pare Onofri, Mr. Thèmistode.
quins restes reposen al cementiri nou de nostra ciutat, al costat del seus fills Mlle. Andromaqne, y Mr. Ores te, s'anaven formant
amb un sentiment tant depurat del séu art
que eren l'admiració fins de les persones més
refractaries a la pantomima.
Recordo encare de Mr. Tèleraac, ademís
de la magistral creació que feya de La mort
del pierrot, la valenta ardidessa qne demostrava al representar en mímica, al final de
M o r i r per la pàtria, el popular y magninc
monòlecd'en Guimerà Mestre Olaguer. Cal
dir perxò, que'n Guimerà, lo mateix qne
l'Enric Borràs, eren dos entussiastes admiradors del trevall d'aquets infatigables germana.
> •; .'•-Se"; •f.s'· També l'Otel-lo ere una eminència dintre
aquest genre, y fins es pot dir el millor pierrot que ha passat pels escenaris de Barcelona. L'Otel-lo sentia el sen art amb tota la
forsa de la seva ànima, perxò ademés de
pierrot era poeta: Rosariyo y A l claro de le
feina, son^dugues produccións ritmades 00-

teatre grandiós batejat amb son nóm llustre.
Peró el destí, plé d'ironia feu que precisament en la grandària d'aquest teatre, s'hi
estrellessin les ilusions d'aquets artistes i n i Un altre artista excelent era també Mr. mitables.
Ara ja fa temps que no s'en parla d'ells;
Poliato, en el ràU de traidor, fos la pantomima qne volguéssiu, hi estave senzillament jo se que han actuat al Circo Schnmann, de
inimitable. La seva muller Julià d'Onofri, y Berlin, després a Pragues, (Bohèmia), a Pilcl sén fill Hector, ajudaven perrò a tots eU sen. Chemintz y Mittaveida, (Àustria) a
germans amb forsa trossa: Mr. Achille y el Leipzig y Hauovre (Alemania) y darrerafill d'en Tèlemac Mr. Pierre, a causa dels ment per les ciutats franceses. Qui sal> en
seus estats delicats de salut no representa- aquets moments ahont deuhen ésser, però de
ven gaire: emprò en la companyia, ademés que tenen l'anima a Barcelona, d'aixó no en
d ells n'hi figuraven d'altres, que sense ésser dupto; com no, si aqui hi han vist néixer y
deia familia ajudaven anaquests germans morir els seus, y aqui hi hau format familia
amb verdadera fe y entuasiasme; aixis y de aqui, d'aquest Paralel per ells tant estiM». Pedró, Alexandre, Teodoro, Punseti y mat en guarden els recorts més gloriosos de
la seva carrera artística!.. Perxò es que avuy
Na Lola, Matilde, Fratinni, etc., etc.
al contemplar el cartell d'un teatre ahont
Jo sento a la evocació d'aquests simpàtics s'hi fan obres de les que ells feyen, y que jo,
germans, una mena de tristesa; -.un ;i com jovenet encara, m'hi delectava, m'ha vingut,
ells logrà entusiasmar tant a la muliuut a la memòria incoscienment l'evocació gloomplint diàriament el ja desaparescut teatre, riosa dels germans Onofri, com un tribut an
Cireo Ejpanyol, ahont el públic hi acudia aquells temps memorables que passaren.
ivit de curiositat a aplaudir les proeses del
pierrot, y a menjar cacahuets y xufles.
ROSSKND LLURBA
Per ells se fundà a Barcelona la « Agrupaoón Onofri* y per ells s'alsà al Paralel un
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pnals d 'ell: la ona l'estrenà una companyia
de genre mennt al teatre Las Deliciaa, avuy
Úric: L'altre la representik ell mateix en una
nit de son benefici.

TEATRES
CÒMIC

LÍRIC

El benefici de la popular Pilar Martí, congregà la nit del dissapte en aquest teatre un

Darreramént, entrealtres.shan representàt
en aquest teatre, els melodrames. L a Revolu-

Públic nomhroaíssim.
Tant en l'execució de L a Geturala com de
L u EtírtUas, l'obra predilecta de la benefiriada, aquesta fou objecte de sorolloses ovaróas y obsequiada desprès amb valiosissims
'egals.
Al finalisàr el progama y obligada pels entussiastes aplaudiments del públic, la Pilare• Martí, va diri^irli la paraula, per agrahir
*qnelles mostres de simpatia qne se li tribuUvçn.
Molt bon acert tingué dimara aquesta empresa de presentarnos la hermosissima obra
^ alegria del batallem cantada pel senyor
Garcia Romero. Abdos artistes, els felicitem.

cion de P ó r t u g a l ( ! ) E l Crislo Moderna, M a g dalena, L a esposa marlir y la pessa Viatge dé

boda, prenent!li part en aquestes obres, les
celebrades actrius, Carme Rovira, Sagnés y
Sanchez y els actors, Andreu Guixer, Salóm,
Alonso, Marcet. Ripoll, Marin, Arbelés. Ruiz
y Prats.
El públic aficionat a enternirse hi acudeix
com les mosques a la mel.
SORIANO
Amb un exit excelent, celebrà el popular
mimic Enric Adams la funció de son benefici,
en la qne h i prengueren part per deferència
al cèlebre pierrot, la Nitta-Jo, La Torrerica

y altres artistes estimables entre ells el celebrat actor català Jaume Borràs qui representà l'inmortal obra d'en Guimerà Mestre Olaguer amb la maestria que ell sab ferho.
Pròximament se despedirà del públic barceloní, aquet apreciable pierrot, pera seguir
la seva iournee. Que l i hagi sigut grata l'estada en aquesta terra ahont tantes simpaties
ha despertat entre els seus paisà us I
ESPANYOL
Pel dimecres estave anunciat el debut en
aquest teatre de la companyia de Gran Guinyol Espanyol dirigida pel conegut actor sen
yor Lombia, y de la que forme part la distin
da actriu catalana senyoreta Carme Roldan
Per manca de temps no podem parlarne en
aquest nombre: prometem fer ho en nombres
succecius, solsament de tem manifestar que
tenen en cartera les traduccions de moltes
obres estrangeres y catalanes, pera representar en castellà: entre elles. L a Ronda passa,
Es el!. L a morta y altres,
ARNAU
Com ja anunciàrem oportunament, en
aquest teatre se donaren dissabte y diumenge tarde y nit, més representacions d'òpera
italiana y eipanyola. Dites representacions
serviren de despedida al tenor català Joan
Elías, qui representà amb forsa aceptació les
òperes I ' l Trovatore y E m a n i , secundat co-

rrectament per les senyores Ranz y Gasnll,
y els eenyors M Ir.ir., Giral, Oliver y Escuté.
Diumenge a la tarde, se representà la popular obra d'Arrieta M a r i n a , per la senyora
Paquita Molina, y els senyors Vicens Gallofré, Giral y Borràs.
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AGRUPACIONS Y SOCIbTATS
—C. N . R. del districte I V (Bailén, 131.)—
El dia 3 de! mes que som celebraren son be
nefid els joves Joan Molas y Alfred Bosc. Les
obres qu'esculliren foren L a n i t de l'amor y
L'Eloy. En la primera hi trobarem a faltar
aquell ambient de poesia que respira l'obra
d'en Rusinyol, y més que a la execució, fon
degut això a les poques dimensións del esce

nari, que no permitien donar la perspectiva
necessària. Ademés, els cnors resultaren tan
fluixos que, per més que s'esforsessin els can
iaires, no aconseguiren formar la dolça impressió qu esperaven. Dels actors el qui més
ens satisfeu fou el jove Castells qui féu un
jayo amb perfecció: La Srta. Persiva ens
agradà forsa, sobre tot en les demés escenes.
El beneficiat Molas, encara qne fent forsesde
flaquesa, no'ns convencé del tot; y es qne'l
paper no era pel séu caràcter, amb tot y haver-lo comprés y estudiat com deurian estudiar tots els aficionats. Els demés... no'ns
agradaren.
Bn L'Eloy h i hagué de tot. Escenes qual
Oòm ajustades, demostracións de poquissims
ensajos, incomprensió d'alguns papers... No
obstant devèm elogiar a la Persiva que'n la
«Cristina» ratllà a una alsaria considerable
en algunes escenes; au en Molas que en cl
protagonista que caracterisà a la perfecció—
logrà convencens en el darrer acte. En alguns
moments, malgrat certa indecissió, estigué
felicissim, donant a compendrer, com en la
primera obra, que, al revés d'altre, havia fet
un estudi del personatge. Y ara una petita
cosa hem de ferli observar: jcóm es qne nos
desprèn d'aquell vici de dirigirse tan sovint
al públic, quan enraona, en lloc de parlar
amb els qu'estàn en escena? Creyem que no
li fora pas defidl aostreures d'aquest defecte
y no's ressentiria tant el seu acusat trevall.
En Ponseti en el «Micas» va agradarnos. Ahi
y sort de que aquest paper, en mans d'un
aficionat conciensós, permet qne's pesqui amb
certa diplomada, o sinó... Molt be la Gnart
y en Pajès. Els altres discrets.
La direcció artística, a càrrec d'en Bosc,
l'altre beneficiat, no hauria deixat rés q »
desitjar si no hagués sigut per algún petit
detall, deficiències que, per lo que'ns diguérem, atríbuhim als encarregats de la tramoia.
La concurrència, no tan nombrosa com et»
d'esperar, aplaudí sorollosament als afioo
nats y hi hagué '1 corresponent cable J «s
regals abundaren, aixis com les felicitacions
a les quals unim la nostra més sincera.
—Centre Radical del m districte—Dissapte passat a la vetlla, hi tingué lloc una fes»
literària-teatral, en la que s hi estrenà l'obreta de D. Enric Aguado Petri L'herència de b

criada. E s on pas de comèdia de senzilla argumentació— encare qne nou l'assumpte—
curullat de situacions còmiques de bona lley,
que no cauhen ni en grolleria ni ridicolisme:
això y estar diàlogada amb prosa fresca y
sincera, fa que'l públic la fruhis amb agrado,
escoltant-la amb ferma atenció e interès.
L'execuciò a càrrec de les Srtes. Abronzini j
Escriu y Srs. Palacios y Valero, fou discreta
y cuidada: cosa que mereixia l'obreta del
Sr. Aguado.
Bl diàlec L a pau a casa, original del mateix
autor, no s'interpretà per lo avensat de 1'
hora; a molts els sabé mal no pogner la veurer car sabém es xamosa de veres d'aquest
celebrat novell autor, y 'Is Srs. Palacios y
Abronzini en fan una creació.
—Joventut Autonomista Catalana. — E l
diumenge prop passat tingué lloc el benefici
dels germans T. y E. Llasat, y segóns refe
rendes no anà gaire bé. E l Sr. Porga cantà
algunes cançonetes francesas acompanyat a
piano pe'l Sr. Bonet.

ingènua. E senyor Benet fou l'únic que interessi a la
eoacurrencia.
El senyor Riba, extremat amb el dir y amb el geationar. El senyor Fortuny un «Reverent» moll fret. El
senyor Salvat un «Gasto» indecís.
L'apuntador, sentinlse desde l'última fila de butaques.
En fi, l'ebraels hi venia gran.
MATARÓ.—Teatro Euterpe.—La companyia «B!anca-Masaip en las funcions donades el Diumenge tarde
y nit, vsrtn ser un èxit per dita companyia; tornant a
repetir a la tarda l'obra del fundador del Teatre Català
Pitarra, La Dida per les mateixes jors del diumenge
passat, y com afide festa l'obra del pintor poeta RuütoX, l i l Pintor delt Miraoles per lo actor còmic senyor Torres, y altres |ors que la varen estrenar indurs
cl actor Blanca, quin paper desempenyà el actor senyor Rovira, que resultà on gran ixit en la funció de
la tarda. Y a la nit, la treducció d'en Vilarcgot, quin
nom cs Miqueta y ta mare, per tou qoans la varen
estrenar en la Societat «Nova Constància», desempanyant el paper de «Camfarol» el popular galant jove
senyor Turquet que lo digué amb molta bona intenció
y que igual que les altres partr sigueren aplaudits.

Lo aconteixemeni de la veUla sigué la estrena en
aqueix poble y en dit teatre de la obra lírica dramàtica, lletra del dramaturc Guimerà, y música del mestre Morera, quin litol cs La Htyna oella. posada en
escena per lo actor Maaaip, que al dir la veritat sigué
presectada amb tot, el argument qne requereix dita
Fer el dia 18 a les quatre en punt de la
obra.
tarde tindrà lloc una extraordinària repreDe les parts de la companyia baix especial menció
sentació de l 'obra de Sr. A. S. l.lanas Don
a la fcoial actriu renyora Morera, que tant sola dir
Gomalo o l'orgull del gec, estrena del monó
que ella la va estrenar, y representar més de cent rel*c del nostre company de redacció Sr. Mata- gades, y després la prensa ia va fer los elojits refereat
al paper que encarna en dita obra com a protogonista
moros Buscant dònes, y la xiatosa comèdia
y tant per lo caràcter com per la naturalitat que l i
tmb un acte Los monigotes.
dóna, ja està dit tot: y lo actor Massip en lo paper del
vell «Sorniu moll encaixat, com aixis lo galant iove
Forquel junt amb lo senyor Rovira y molta altres que
ajudaren a que dita obra resultés molt ben interpretada.
De les parts musicals que conté la obra, se varen
encarregar a vint coristes de sb dos sexes del Orfeó
•els Mstres Correspaisab
Mataroni, que malgrat lo poc temps que tingueren
per ansajar, feren tot quan sapigueren per sortir airosos de les ports que igual que la orqnesta; Els Vilas,
que baix la acertada direcció del director da la Banda
REUS.—Soaeui La Pdiiin.-—Diumenge pasui te
Municipal, els aquet poble senyor: Agustí Coll y encapoii «n escena l'oora d'en Bataille La Vtrgt boja, tal regansc los solistes del Orfeó AgtU, «tenor* Vila «bacom haria anunciar en cl darrer nombre.
ritón», aqueix últim a puesto ócl senyor Domènec per
B> un concall que repetim al senyor Banet; volgucr
no trobane gayre bé: en fio una vetlla que sigué molt
npreMotar obres de tanta altura, que's necessiten
agradable a I concurrència que a iota va premiar amb
aoltcs lacullats y molt d'etiudi pera quedar be. e» una aplausos.
«Juivocació lameouble.
Mereix un aplauso la empresa y la direcció per preEl nostre teatre compta amb obres de execució molt
m<» fieil. y no caldria enirebancrse en obres de quins senlnr tant velles com agradables obres may vine*
aqui a Mataró.
personatgea es ceceasari ferne un profont estudi psi"loglc pera intcrprcurlo be. Y'l senyor Benet, conTinBURGA.—Teatre Quevedo.—Diumenge dia 4, la notaamb nosaltres, qoe'ls aficionats de La Palma no
ble companyia catalana y castellana que dirigeix el no•«en aquestes condiciona.
table primer actor senyor Barbosa y de la que formes
La senyora Galtés teu una «Kamy» daiconcgada.
part la primari aclrio sanyorela Soto, varen posar en
hauria dit qne per I ànima d'aquella dóna hi
escena cl passional drama en tres setas traducció dels
^seuin aquells suCrímenia d'amor que l'obra marca.
senyors Ricardo Calarioco y Manuel Bueno titulada la
La scayora Norials. discreta amb el paper de «Do1B·»a», y u senyora Basseda una «Diancta* molt poc Ràfaga, la interpretació constituhi un èxit mes • dita

com p«nvij, prcneotbi part en el seu dettnptajo qoe fou
admirable las (enyores. Arquer. Vendrell, senyoreta
Soto y los actors senyors Barbosa en cl paper do «Roben». Pujol. Gioesttt, Garcia Alonso y Valentí, interpretaren molt be sos difícils papers demostrantaoe ela
seus grans mér.'ts artiatics.
El numerds públic que hi asisti, aplaudi fortament
al final de cada acta.
Per fl de festa posaren eo escena cl estrena de la xistuaa peaaa original del escriptor de aquesta Ciutat senyor Angél Salabcr baix cl titol de La vara d'en Siteó
preocothi part Ica seayores Arquer, Guerra. Vendrell,
Domínguez, Fcrnandai senyoreta Som, y Pujol, son
actors Barbosa, Pujol, Giaestat, Gercia, Alooao, Valen il y els joves aficionats seny on Ca paller», Hacb,
Ferrer, Viladomat Sala y altres.
Els xistos de la pessa feren riure molt especialmcnC
el senyor Barbosa; pero la llarga duració de la pessa
feu qac resultes algo pesada.
OLOT.—El i d'agost la companyia del Principal potA Total rea y Maria tltl Carmen.
Eo la primera, estigueren fclisso* les senyoral Santolaria y Faura y 'Is senyors Aymerich y Capdevila,
no poguent dir igual dels senyors Gibert y Amorós.
El S ens serriren Funció Vcrmouhl, posant G«n< d'
a r t del malagunyat Caca y Valiamajor, sortint ben
arrodonida per part de tots: seoyoras, Faura y Rodríguez y'ls senyors Aymerich, Capdevila, Vilallonga,
Ortin y CaDdcirila F.
La nit del 4 aiU ./oMntul de Prüteep En aquesta obra
na Marguerida Xirgu, estiguí sublim cn Catarina y
molt reM l'Ortia cn Príncep. En Munt Ros<s 00 gsyrc
acertat eo Ministre d'Ettat y moll feliz, l4Aymcrích en
LuU. Laa demés parts secundaren bo sortint l'obra
ben complerta, concgucnts'hi estudi.
Com era d'esperar, esda nit cl tcatro s'oropla.
Dintre poc, obrirà sas portas cl nou tcatro «Ideal
Park».
—La companyia de la senyora Xirgu posi en escena
en nostre Principal la nit del 8, B l FleeKato y Miquela y ta mart. Aquesta comedis resulta axcelcnl de
conjunt, lluhintnc dc bó la senyora Xirgu en el paper
de «Miqucta* posaotse a gran altura la senyoreta Faura. Estigueren taoli bels senyors Aymerich y Vilallonga, s'en sortí ayrAs eo Munt Rosés, no poguent dir lo
mateix dal senyor Amorós. Las demés part trerallaren
amb molta volun-at.
La entrada com sempre.
Nil del lo. Sepoa< la comèdia d'ca Pau Perellada
L'Mmned'en Hugo ta la qua hi estigué molt be la
senyoreta Faura igual que'ls senyors Aymerich y Vilallonga ben secundats pela demés, logrant tota un bon
conjunt y fent ríorc molt al nombrós públic.
El üíumeogc t t estaba anunciada la comèdia an 5
actes Frou-Frou. Altra eolla'l públic de nostre Colisseu, tingué ocasió admirar cl trerall de la eminent
Xirgu qui estigué colossal en tota la obra y sobre tol
eo Tacte segon. La senyora Srntolaria com sempra,el
senyor Miquel a pesar de tots els esfoosos no resultà
prou. L'Aymerich ao paliastant forsa be, l'Ortin forsa «yroí y tota be, regentse obligat a sortir variat regades al final de cada acte per aeallar clsaplaodiments
amb ques'ovocionaba a la gran actriu Xirgo. éníma
de tota la companyia, per acr la que realment ral dc bó.

TFYÀ.—Teatre La Unió.—En ona funció litetsriay
musical que te celebra en aquesta Societat cl Diumesge
4 del corrent a la tarda els aficiona ts del elenc dramitic
d* la mateixa, representaren las obras dc teatre, VttlU
trista de Pau Rosés y L'Últim Inglit de Saltirerl, no
satisfén prou del tot a causa de lo poc airosos que estigueren en l'interpretació la majoria d'ells.
TERRASSA.—Teatre Principal.—La companyia
Gran Guinyol Lacietti Tingué a donar una sene de
obres cn dos dics, resultant un èxit. H Labolttyio fm
entre totes espetiaiment aplaudit.
—Teatre Retiro.-La companyia Saotacana. Manin»
vingué a fer Gran Guinyol Català. Grapa dt ferro.
El Stbolalgt y altres foren aplaudides encare que
aquests actors no tenen la forsa dels italians. Sa Jú'
tiogl la senyora Boyo.
*
—Fraternitat Republicana.-Afurotla dt ferro, baix
la direcció del senyor Alsina. Be la senyora Puig Piqué, Alsina y altres.
ARENYS DE MAR.— La comcdía'n dos actes delgermàns Quintcro Putbla dt lat mujern repreiemadi
a la nit del prop-passat disssptc, dia 10 del corrent.en
el Ateneo Arenyense per la Companyia Blanca Ma»»ip,
no intcressA gaire a la concurrència, no rolguent dir
amb aixó que l'obra sigui dolenta, doncs al contrari,
es ti molt ben escrita com totas las dels populars autors
citats; pero com que'I nostre públic no hi esti acosiomat a «urer obras per l'istil, fou causa dc que Puetía
dt las mujern. no satísfés.
t
El trevall dc la Companyia eo el dasenpeny de la mateixa, va ésser notable y digna de lloança prcoeaiki
part las «en 5 ora s Morera, Ferrer, Xifreu, Llorente,
senyoreus Cotó, Ortiz y Pojol y senyors Furquct, Massip, Bozzo, Torres, Cervera, Matí y Martori, essent
lats aplaudiu al final de cada acte, encare que no amb
el entucsíssme d'altres vegades, proba evidents dc qac,
com ja hem dit, l'expressada obra 00 entri de ple'n ei
públic
En cambi el xistós sainet del llorejat autor don Santiago Rusifiol, J?< pintor de miracles agradà'n extrém
dis ingintse especialment l'actsr còmic senyor Torres,
que interpretà d'una manera ínmillorable'l paper de
«Bartomeu», cl qual teu riurer por Ics butxaques s 1»
regular concurrència; els demés actors senyors R"vira, Marti, Cervera, Bozzo, senyora Xifreu y scsyor
etes Cotó y Pujol arrodoniren el conjunt per lo qne
varen ésser forsa aplaudits.
LLEYDA.—Teatre Circ Tauri.—Segueix, 8CtiiaBt.U
companyia del notable actor Sr. Parrrefio, en aqoc»'
teatre amb èxit creixent.
Durant la setmana passada, s'han representat les
obres sagOcnts: Dimars, dia 6 dal corrent, posaren ca
e-cena el drama en sís actes 30 anoi o la oïda de jugador, amb interpretació deficicota, encara que la Senyora Daroqní y Senyors Parreilo y Dclhóm. eo sos
respectius papers de «Amèlia», «Jorge», «Vcrncr». e»taren magistrals. Ela senyors Qnca y Parrcfio ifilL
ajudaren a arrodonir el conjunt. El senyor Lludles.
molt fluix, no sapigueot-se el paper de «Rodolfo».
com.mat a dit senyor. Dimecres dia 7, repetició *
Tortota y Soler, amb magistral ínterprciacií, esses'
aplaudits els artistes, al igual que la primera volta n

GRAPA DE FERRO val 30 ets. als compradors de 'De tots colors*

prctcnada. Dijous dia 8, estrena, de E l Coronel EiUban, no pogaentki assistir. Di»endrea dia 9, repetició
del drama de Kchegaray Bl Amor Salvaje, essent l'initrpretacid, pariona de la primera vegada que la posaren en escena. Oiasabie dia 10, repetició de 30 anos o
la rída dt un jugador, aplaudint-se a tots els artistes,
fense distinció de cap meoa.
Diumenge per la tarde. El» mals tsptritt, una comtdia caiUtlana, y perla nit, el drama ea cinc actes,
de a Damas. La Dama d* las Camtlias, representada
mjgDificament per tots els que hi prenguérem, part en
especial per la Srte. Daroqui, qu'en la protagonista,
obtingué un triomfs senyaladissim, feot-sc ovacionar
per la concurrència, que per cert era nombroslsima, a
cada moment, dita actriu, tingué moments de gran
irtista, poguent se dir, qu'en fa d'tfquest paper una veritable creació. La felicitem de tot cor. Els demés, senyora Caatejon, Srs. Parrefio ípare y fill), Delbóm,
Cinca, Llullea, Higo y altres, en son lloc corresponeat
iplaudiot-los el públic amb ver entusiasme. La presentació magnifica y les escenes de conjunt y direcció
magistral. Un aplausssa tots, y en especial al director
•enyor Parrefio.

* ¥ »

NOVES
V a n en aquest n ú m e r o y corresponen
als nostres suscriptors els plecs 12 y 13
de la colossal obra de S a r d o u

THEODORA
traduhida a l c a t a l à pel molt distingit
literat don S a l v a d o r V i l a r e g u t .

per els compradors del "De tots
colors".

De venda en tots els corresponsals
Un cas original. Se tracta de saber qui dels
dos auton americans Goldknopf o David
Belasco té la rahó, ja que mentres el primer
acusa al altre d'haverli plagiat una obra seva: aquest se defensa tossudament negant
cap semblansa entre la d'ell y la de Goldknopf.
Pera provar això s'organisen pel mes d'Octubre, les representacions de les dugués produccions, interpretades pels mateixos artistes y el públic serà àrhrite en el torneig.
Direu qu'es una bona idea. Efectivament;
però, no en tots els torne^is se podria fer igual
ja que no tots els autors disposen de medis
pera convocar un tant original tribunal.
Y es que David Belasco, ademés d'autor,
es empresari del teatre ont se celebrarà.
La propera setmana comensarà a publicarse en les pàgines de la nostra revista, una
secció de propaganda en la que's donarà
compte del text més important de que constar àn els periòdics y revistes que's reben en
nostra redacció y quina secció serà encapsalada amb PubltMcións rebudes y firmades pel

nostre company de redacció Wilde.
GRAN G U I N Y O L

CATALÀ

Ha sortit j a a la venda el s e g ó n
volum de la biblioteca " G r a n G u i nyol C a t a l à "
GRAPA D E F E R R O
Acte seguit a primer de Septemb r e s o r t i r à l impresionantdramet
FAR

MALEHIT

Aixis mateix s o r t i r à el 15
Septembre

de

PASSA LA RONDA
emocionant drama de
sorollós
exit. Valdrà com totes les d'aques^ Biblioteca s o l s S O c è n t i m s

En el nombre passat, al fer la ressenya de
la Sala Imperi, y en el darrer paràgraf de la
mateixa, per error de caixa, vàrem cambiar
el mot «Bouquet» per el de «Banquet».
Pern aquesta senzilla rectificació tota vegada qne'l cambi dels ya dits mots donen
altre valor al paràgraf mencionat.

L'estihuel de Sani M a r t i , la hennosa comè-

dia d 'Apeles Mestres, s'està traduint al italià
y segons sembla serà posada a Roma la propera temporada.
La mateixa obra sembla que l'estrenarà la
companyia Guerrero Mendoza a Madrid el
vinent hivern.

En el pròxim mes de Novembre ens visitarà
el notable Orfeó Bilbaí, donant varios concerts en lo Palau de la Música Catalana.
Ademés daràn ha conèixer una òpera vasca
en el nostre gran teatre del Liceu.
Molt ens plauen aquestes noves de quines
s'en parlarà en son degut temps.

Aquest darres dies la premsa extrangera
s'ha ocupat de la probable reaparció de la
famosa Gioconda, del Vinci.
Una tèla rebuda d'Anglaterra en l'embaixada a Paris, posà en moviment alguns
membres del museo de Louvre, peró resultaren inútils els seus trevalls y malaguanyats
els seus entussiasmes. Ademés, d'altres detalls que evidencien la falsetat d'aquesta pintura, per les seves dimensions hauria sigut
impossible enquadraria en el marc que li correspon y qn'una vegada més té de restar
buit pregonant l'insuficiència de tants y
tants detectaves com corren per aquets raons
de Deu.

Una obra inèdita de Sófocles.
S han trovat a la ciutat Bemèse de l'Egipte uns papyrus contenint el text complert d '
ona obra nus are ignorada de l'autor
d'Eltktra y Edip Ifey. E l text d'aquesta producció qne té de nom Ichneutes ha sigut des xifrat havent pogut establir concretament
el seu argument que té lloc en terres de l'Arcadia y en els maravillosos temps de l'infan
eia dels deus.

En una casa vella d'un vell carrer de Franofort s'hi llegeix desde pocs dies una placa
comnemorativa que diu aixis:
A Liebenek
Casa paterna d'Agua.—Elisabet Schenemaun
*La Lili» de Goethe.

H i ha qnelcóm de llegenda romàntica
en aquesta cenzilla inscripció. Com confessa
Goethe, Agna-Elisabet, estigué a punt de
devenir la seva dóna y devant el curt temps
del seu prometatje el poeta gosà l'encant,
d'un amor apassionat y tingué de sofrir les
torturacions del dupte y del desengany. Fi -

nalmedt tingueren de renunciar recíprocament als seus amors per exigències de familia, però Goethe no oblidà may més a la seva
Lill y en els seus derrers anys escrivia encare amb la rec ansa d'un bé perdut. tEUa es la
primera qu'he estimat sincerament: puc dir
aixis mateix qn'elia ha sigut la derrera.»
Es una reverente vocació dels amors del
poeta y un fort homenatge al seu dolor,
aquest bronze recordatori de la Lili qúimortalitza en els seus versos.
A la ceremonio del descubriment hi assistí
el baró de Turekhein, bis net de Lili.

En Manel Chabrier, el compositor de les
gràcils voluptuositats, l'autor de Sulamüt j
d'altre ha sigu t homenatgat aquets dies al sen
poble nadiu d'Ambert.
Un bust de marbre blanc recorda al músic
y en lo columnata que'l sosté, un pastor formós y bell hi apareix amb insinuacions sensuals com evocant tal volta acorts del mestre.

Una companyia de Gran Guinyol castellà
actuarà una curta temporada al teatre Espanyol d'aquesta ciutat.

Victima de la morfina ha mort a Alemanya el tenor Jodi Beeg. Era jove encara y
ha mor amb fort talent pera poder triomfar
en la seva carrera y volgut y estimat del públic alemany entre'l quin havia alcansat ja
cert renom.
Suposa algú que es donà la morfina amb
intencions de suïcidi amargat per algún dolot
qne no revelà a ningú.

Com l i estava anunciat, el passat diumenge tingué lloc a l'amplia sala del Palau de
Belles Arts, la primera audició de la sonata
gallega, a grans orgues Meus Amares, executada pel mestre Goberna y dedicada a la colònia galleda de Parcelona.
Aquell aire tan popular de la musicafeaüega, està tan ben transportat en aquesta so-

nata qne el pablk, selecte y nodritjqn"ocupa-

va la sala, s'impresionà dolsament aplaudint
jmb entussiasme al mestre Gobema.
AI nostre concepte la part més típica de la
musica d'aquesta sonata esta en la Ba'.a-ia
del mestre Baldomar Ltfn'o expresivo y molt
ma en car en Ics populars Muüeiras Allegro
moleratto

De

Societats

A la companyia «Gran Guinyol Català*
qne dirigeiy en Narcis Perbellini, l i ha sigut
entregada l'obra nova pertaneyent en aquest
genre, original del reconegut poeta Lluis
Capdevila, anomenada Per l 'amoy d'ella.

El prop vinent mes de Septembre se cele[ brarà en l'Ateneu Obrer del districte I I . el
I beneSci de la gentil dama jove Carme Buxadots, representantse amb tal motiu l interesj «nt obra d'en Suderman Magda, desempen| yaat la protogonista la beneficiada. En son
J honor, pendrà part a la funció el quadro
dnmàtic de Circol d'Unió Lliberal del districte VII, dirigit pel senyor Ricart y Palmelah.

Dinjnenge a la vetlla,-tindrà lloc una vetjlladaliteraria-musical, en el Ateneu del I H
I districte, en la que hi pendràn part valioaos
I tlements entre ls mateixos, el bon recitador
1 senyor Rosendo, la senyoreta Escriu, els Dijfectorsdel Club Foment, N i u Guerrer. Centre

1 "
districte, senyors Porga, Piguerola,
I Palacios, y senyors Badimón, Rei-, Costa,
l»nmet, Uorba, Marins, Ventura, Morera
llgermana),
| c r m b é ^ « e c n t a r a Balcets, el llorejat
I 1 rt * Dansayres qne dirigeix el molt
| aplaudit mestre dori Anseli Campmamp.
!,
"iiscnraos d'obertura y mercès corren a
j ^ e c h dels senyors Oliveres y Graells Cas-

pulosa barriada del Poblet, una festa forta •
ment interessant y cultural al ensemps que
revestida d'un gran valer artístic amb
que demostra l'important avens que desd'un
quant temps ensà va fent aquest Atenen.
Es tracta d'un]concurs de declamació orgauisat pel mencionat Ateneu en el que sera
otorgat un premi anomenàt d'honor y cortesia, consistent en la Plor natural y J3 pesetas, al que declami amb més sentímen; una
poesia catalana. Ademés s'atjudicarà un segón y tercer premi, aquest últim donatiu del
soci del mateix Ateneu en Perràn l'alau, als
d oe concursants que millor declamim respectivament, la poesia del P. N . Pons. O cor
Antoris Viclima, y els dos derres fragments
de la poesia del malaguanyat poeta de la
terra Casas y Amigó nomenada L'Onze de Setembre de 1714. H i ha també varis accesits
consistents en premis en metalic, [ofrena de
les Escoles del Temple Expiatori de la sagrada Família y altres als que segueixin en
mèrit als autors.
Donada la novetat y importància del concurs y vistes el gran nombre d'inscripdóns
rebudes, no es expossat avensar, que la festa
serà un exit.
Hi assistirem prometent parlarne extensament.

» * *

De Tots Colors
Revista

Teotpal

REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ
Impnmfts

dnbtém que la sala estarà plena a cu-

LtiteFQPia

de

BARTOMEU BAXARUS

í l t 5ant F«re 17 int. Barc«lona
L

diumenge 26 del corrent, se celebrarà
«"Ateneu de la Sagrada Pamilia, dela;po-

Biblioteca " D E T O T S COLORS"
Fóra dels folletins del periòdich, però
dintre de la Biblioteca DE TOTS COLORS,
hem publicat algunes obres que's venen,
entre els favoreixedors d'aquest periòdich, a preus estraordinariament econòmichs.
POP! (segona edició). Comèdia en un
acte, per Fèlix Duqnesnel. Preu de venda: des rals. Als nostres favoreixedors:
3 0 cèntims,
C o r delator. Monòlech, de Edgar
Poe. Preu de venda: un ral. Als nostres
favoreixedors: els costarà no més 15 cèntims. '
E l s Picarols. Drama en tres actes
de Erckmann Chatrfan. Preu de venda:
2 pessetes. Als nostres favoreixedors:
/ pesseta.
Un cop de vent. Pàs de comèdia
d'en Joseph Morató. Preu de venda: dos
rals. Als nostres favoreixedors: 3 0 cèntims.
Un jooh de caries, o memorialistes ab lletra menuda (segona edició). Sainet en un acte, d'en Manel Folch
y Torres. Preu de venda: tres r a h . Als
nostres favoreixedors: 4 0 cèntims.
Llibre del aotor, per en J . Ferràn
Torras. Preu de venda: una pesseta.
E l s Mestres contistes (vol D),
(aventures de Sherlock Holmes), de Conan Doyle y Catuelle Mendes. Preu de
venda: una pesseta. Als nostres favoreixedors: dos rals.
E l s Mestres contistes (vol. III),
de Carles Dickens y Nicolau Gogol.
Preunle venda: una pesseta. Als nostres favoreixedors: dos rals.
L e s bessones. Quadro de comèdia
de Florenci Cornet. Preu de venda: tres
rals. Als nostres favoreixedors: 40 cèntims.
Raig de S o l . Comèdia en dos actes
per Joan B." Pagès y Maruny. Preu de

venda: / ' 5 0 . Als nostres'favoreixedors:
tres rals.
E l curandero nou. Sainet d'enRamón Ramón y Vidales. Preu de venda:
tres rals. Als nostres favoreixedors:
40 cèntims.
E l patró Pere M a r c h . Drama en
un acte den Pompeyus Gener. Preu de
venda: tres rals. Als nostres favoreixedors: 40 cèntims.
E l T e a t r e tal com es. La bermosa
Conferencia de Enrich Irving. Preu de
venda: 25 cèntims.
Ombras d'amor. Fantasia en nn
acte per Josep Burgas. Preu de venda:
tres rals. Als nostres favoreixedors: 40
cèntims.
Jutge y part. Comèdia en un acte,
per R. Bracco. Preu de venda: tres rals.
Als nostres favoreixedors: 40 cèntims.
L'ablm. Novela psicològida per el
Doctor Don Pere Manaut, forma un TO- Í
lúm de 225 pàgines ricament encuadernat en rústica, amb dibuix a quatre tin- I
tes, en paper especial y cobert amb paper de seda. Son preu: 2 pessetes. Als
nostres favoreixedors: una pesseta.
Amich de cenfiansa. Diàlech en
un acte, per A. P. Maristany. Son preu;
una pesseta. Als nostres favoreixedors:
40 cèntims.
Les persones que vulguin adquirir
alguna d aquestes obres, amb la rebai»
de preu que oferim, poden ferho eo
aquesta administració (Alt de Sant Pere
17 int. i o en els Kioscos DE TOTS COLO»*
mentres presentin, per acreditar el <*
ràcter de favoreixedors de aquesta em
presa, qualsevol dels volums publicats j
dintre la Biblioteca DB TOTS COLORS.
Els nostres favoreixedors de fí>ra Bar-J
celona poden demanar aquestes obres, j
ab les mateixes condicions, als respe^:
tius corresponsal».

l'Obres del Gran Guinyol en Català!
Primer volum:

L'Enginyer nou
S'ha posat a la venda el segón vJúm

Grapa de ferro
Apareixerà un volúm d'aqnesía biblioteca els dies 1 j 15
de cada mes

Preu de venda: 5 0 cèntims

sascriptors y compradors de DE TOTS COIORS
3 0 cèntims

S'ha posat a la venda la segona edició del monòlech de E D G A R POE

C O R

bELflTOR

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

Preu de cada exemplar: -25 cèntims.
Els suscriptors y compradors del D E TOTS COLORS, mitjantsant
la presentació d'un dels volums de la nostra Biblioteca, podràn adquiriU
per el peu de 15 cèntims.

Diccionari Qatalà
(Segona edició)
Indispensable a iots els que vulguin saber a fons la
llengua catalana y desltjin escrlurela correctamene
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 grana volúms de mes de
1200 planes, essent una veritable joya. indispensable en tota bona biblioteca. Bl ses
preu es de 72 ptes. els tres volúms, poden adqnirirse també a plassos mensuals de cmci
pessetés, entregantse tota 1' obra complerta al firmar la pòlissa de compra.

Primer apèndix al blCCIONflm ÇflTflLfl
publicat per la

casa

Baxarlas

Forma aquaaca obra un Tolúm da mes de 100 planes, ab inicials de color y paper extra, cootcBioi
mas de 3000 paraules completament noves y no publicades en cap dels diccionaris publicat* fins any

PREU: RICAMENT ENQUADERNAT 5 PTES.

