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cárltirns

SINDICAT D'AUTORS CATALANS

(De fotogrefta
y a la dreta, Iosep Verges
Seguts prop de la taula, a l'esquerra, Jaume Borrás, primer actor y director; Ramona
Mestres, Pilar Cas-,
Elvira
Fremont,
primer actor cómic. Venen, després den Borras, les senyores
Carme
Vergés, les senyores ,Emilia Baró, Dolors Pla,

tejon,

Cartne Huguet y

PepetalMestres.

Y

després

den

Gui

terme, Avelí,Galcerán, Andreu
Buxadós, Pepeta Persiva y Cartrie Roldán. De dreta a esquerra, segón
Ramon Tor, Caries Capdevila.
Barbosa,
August
Bardem, Ricart Rodó,
xer, Eduart Torres, Lluís Baró, Rafe!
surten en aquesta
y senyor
Lluis Blanca y Ramon Martori. —Els comediants senyora Verdier
teatro
en
tal
ocasió.
fotografia, per no trobarse al

Puiggari

Mar
que, publiquem en aquest namero, deis Srs.
Iglesias,
Cororninas,
Ignasi
tí Gil, Pornpeu Crehuet, D. y V.
Santiago Rusifíol, Roca y Roca, Josep Morató, Conrat Roure,
Foich y Torres,
Pons Pagés, Avelf Artís, Salvador Bonavía,
deguts al notable fo
Antoni Muntaliola y Angel Guimerá, son
thgraf AMADEO.
Els

retrats

no

Merletth
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1\IARFÍ

música catalana si no's moren tots els aucells que creu
el nostre cel ni s'estronca el garloteix de les fonts
ahont s'abeuren ni enmudeix la tramontana ni's glassen
les onad:s bramuladores del mar liad.
Una Catalunya sense Tetre Catala sois ha sigut pos
sible quan entre nosaltres no pogué haverhi ni lite
ratura ni art ni política ni vida catalana ni un cap que
pensés en la seva ilengua ni un cor que sentís ab el
germans. Y avui a Catalunya hi han literats, ar
seus
tistes. patricia, sabis, pensadors, vida y sentiments

GIOI.

en

-

catalans.

!No depen del Sindicat d'autors ni menys deis seus
perentoris l'anulado de tantes y tals forses dis

acerts

l'actual renaixensal
o no, doncs, el Sindicat en la seva empresa,
el Teatre Catalá ha de subsistir.
Y tranquilisades j certes inquietuts sobre aquest
pum, precisen] lo que realment compromet el Sindicat
perses

en

Triomfi

en

El Dolor d'un éxit
més Ileals com els més dubtosos dels nos
tresconcellers han dit y repetit que l'éxit
de la temporada que va a inaugurar el Sin

dicat d'autors, será decissiu, de vida o mort
pel Teatre Catalá,
Aquesta menassa en Ilavis amics ha posat potser
més braó y major cura en l'obra deis organisadors y,
en aquest sentit cal agrairla; mes en altres Ilavis es una
insidia y cal desvirtuarla.
De la matz.-ixa manera que ni la dreía ni l'esquerra
ni'l centre ni totes les agrupacions de la política catala
na
juntes son el Catalanisme, el Sindicat d'Autors
Dramátics tampoc es el Teatre Catalá
es

ments

cert

que

podrán malbaratarse

seva

empresa.

actiu intelectual per ara insuperable, peró que es
possible, evidentment possible en el tea tre que anem a
continuar, de recluida producció, no trobar un éxit
en una temporada de quatre mesos, com ha sigut cent
voltes possible en el castellá., per exemple, no trobarlo
en tot un any; y que a la fi les glories del nostre Teatre
no són igualades encare ni en intensitat ni en univer
salitat per cap altre manifestació esperitual de Cata
lunya
Convinguem, doncs, en definitiva, que'l Sindicat
d'autors va a fer unicament una prova de temporada
del Teatre Nacional, que pot, sis vol, ser decissiva pel
seu prestigi d' organisador habil y expert administra
un

LS

Si

la

Per circunstancies de tothom prou conegudes s'ha
sentit obligat a oterir el seu concurs en la explotació y
direcció técnica del Teatre de Catalunya y lo que ha
posat en el negoci es lo que exposa únicament y, si hem
d'esser equitatius, lo únic que se li pot exigir que hi
exposi, aixd es: la seva pericia mercantil.
Y rés més; ni menys la colectivitat ha d'assumir els
prestigis dels seus autors com a autors. D'aixd cada un
deis sindicats respon per eh l ab les obres fetes y ab les
que fassi en endevant; el Sindicat en aquest punt se
limita a fer constar que sota la seva bandera:s'hi aple
guen tots els autors catalans, desdels més eminents
fina als mes humils; que compta, per aquesta raó, ab

tots

els movi

colectius de reivindicació nacionalista y fins

desapendre el decálec patriótic la conciencia popular
peró que mentres Catalunya tingui necessitats que
l'Estat espanyol no pot subvenir, hi haurá Catalanis
me, també ho es que será possible'l fracás de totes les
empreses d'art fort y triomfant en la nostra terra pero
que mentres una ánima d'artista senti y pensi en catalá
les pasions, les lluites, els dolors y les glories del nos
tre poble, trobarán en l'escena el sintétic reviure que
les perpetui, y hi haurá Teatre Catala com hi haurá
pintura catalana si no s'apaga el sol que'ns ilumina y

dor.
Y rés més
MARTÍ GIOL.
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DE LES OBRES Y ELS AUTORS

POMPLU CREHIJET

fou, —deixant les coses en son lloc,- com
caigué, a son propi pés, tot lo corcat de la producció
deis nostres autors drainatics, mentres lo altre que'n
<Y aixt

restava, ferm y viable, acabá de viure y arrelar forta
ment. Tampoc aquí poden senyalarse grans obres en
peu ni molts enginys en lluita. Pocs eren y bén a vin
guts, L'esfors de tots plegats, perd, a dut al Repertori
Catalá uns quants titols que hi farán llarga estada y
profitosa en estudi, emi.lació y exemple No demanem
mes,

car

prou

fet

després

de

tants

anys

de des

composició y rutina; fixem els ulls en l'avenir, que
tant genelós se'ns mostra al primer intent (.1.e regene
ració y tinguem per segur que la nostra dramática
nacional es bellament a plenitut destinada
.

DE LA EMPRESA, Y PRE
SENTACIÓ DE LES OBRES
«A plenitut, merares aquestes garanties d'ara conti
nuin sortosament. Car representar comedies sense de
corat ni vestuari, es aixt impossible com pintar l'Are
de Sant Martí sense els colors que hi son. No es que la
pila
nova empresa hagi fet extraordinaris en vestits y
tures; mes, cumplint com a bona, ja ha fet prou y adhuc
de providencial l'hem batejada; ja veieu ahora érem,
que de tant lluny veniml... Hem tingut be la casa,
neta y en ordre, ens ha semblat palau y ja n'hem tet
gran festa. Aixd es tot y ha valgut tant que encara's
vingui
comenta y agraeix. Galculeu qué passara quan
el temps de veritable esplendidesal»
DEL

PÚBLIC

cLadoncs el públic ens omplirá el Teatre aixi com
quals,
ara en vetlles de solemnitat o estrena. En les
diguemho alt,—be ha estat vibrant y brilladora la sala
de espectaclesl Aquest nou interés ja parla prou a fa
entre
vor deis optimistes,.. Tampoc en dies usuals de
setmana la concurrencia ha estat escasa, ni el Teatre
fret o desolat. No s'han perdut diners. En cambi, hi
ha sospités de que encara la empresa sortit guanyanthi
-

Resum de

temporada

uÉ n'espera el públic y qué

n'esperem

no

saltres, els autors sindicats, de la primera
temporada teatral que está apunt de inau
gurarse?
Heusaqui espai obert y marge ofert a tota mena de
respostes.
Y jo dic que

no voldría altre profit ni gloria per tots
plegats, -públic, comediants y autors dramátics, que
poder llegir, al cldures la temporada, aquestes parau
les o semblants, -escrites, perd, ab esperit de justicia.
-

DE LA COMPANYíA
«Ha estat discreta, treballant ab fé y bona voluntat
mai desmentides. Lo genial, gracia de inspiració, era
llunyá deis comediants; més tampoc fou escarnit, y
aixd sol ja compensa. Seny y mesura hagueren els
majors, que evitaren, piadosament, les claudicacions y
caigudes deis pocs Estudi, constancia y disciplina's
repartiren l'escenari, aixf com tres bones germanes
silencioses, foragitantne suspirs, panteigs y clams de
apuntador y altres sóns desplasents y Ilunyants de bon
temps y mesura, y finalment, de tota melodía. No's re
velaren eminencies noves ni's salvaren obres per sol
miracle de interpretació, mes comensaren a observarse
bons conjunts y cates d'autor satistetes. Els quals, des
prés d'agrair el relleu que, mercés a tota la companyfa,
havia prés l'obra estrenada, eren d'alió més enternits
per tal com, ni durant els ensaigs, havten oit—vella
desfavorables a l'obra
costum en escenaris,- critiques
y
entusiasme
que l'ajuda
ans
remors
de
treball
nova,
ren a feria triomfar y imposarse...»

perd, siga com vulga, que
no molt;
alguna cosa,
bon profit Ii fassi, car ben merescut se'l té!»
...Aixd—no mes, —tant poc, tant normal, tant subs
voldría poder Ilegir, el que
tanciós —y tant probable,
suscriu, al clóures la próxima temporada teatral del
-

-

-

Sindical d' Aulors Draynktis.

POMPEU CREHUET.

El jardí deis fflagraners
CANSONETA
Al
de

jardí deis rnagraners
rn'hi enjogassava.

brivall

jardt deis magraners
vaig conéixer ma estimada,
Al

estimada d'ulls de cel
de Ilavis de magrara.
Ma estimada va morir...
Mon amor es viu encara.
iAí jardí deis magraners,
quina recorts tan dolsos
rna

y

guaidesl
Josse PONSA.

•
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que no ofenguin a cap institució consagrada y
molt menys a la moral. ?Es qu'al públic no li agraden
els xistos, diguemne, verts?-0h, ja ho crec!—Si per
rellans ne troba algún a robra, el bon london.ense el
riu ab maliciosa satisfacció... peró procura desseguida
dissimularho, tot encongit.—Sembla la noia ignocen
ta que sent un acudit un /cíe escabrós: el celebra,
peró's posa de sobte tota seria perque's recorda que
ella es ignocenia.
!Quants renunciaments, guantes claudicacions no'ls
obliga a fer el públic a aquells autorsl
Recordo, entre altres, una obra den Jones—«The
Daucing Giol»—que feien en un teatre del West
End.—Acabat el tercer acte,—y ab ell el drama,
creya jo,—me preparava pera sortir, quan me vaig
adonar de que ningú s'aixecava: es que faltava un
acte. Vingué aquest, y me vaig convencer que l'autor
l'havía escrit únicament pera deixar satisfet al públic,
prescindint, ab mala fé, de tota verossimilitut. Aqui,
estic cert que tothom s'hauría adonat del excessiu
afany de l'autor en ferho acabar bé, y la crítica no
hauría deixat de posarho de relleu.
Aixís es que quan sento dir mal del nostre públic
y el comparo ab Fanglés, la veritat, encara preferei
xo el de casa.
V. COROMTNAS PRATS.

sois,
V. COROMINAS PRATS

Eb PúBbIC
He sentit moltes vegades als companys queixarse
de la poca cultura artística del nostre públic, que no
considera el teatre mes' que con: un lloc d'esbarjo hónt
anar a passar Festona, y cada cop me recordo de lo
que, a propósit d'aixó, me contava en Maeztu del
públic anglés y, per lo que fa referencia al de Lon
dres, me vaig convencer al poc ternps de ser allí,
que rés tenía qu'envejarli. Aconsolemnos, doncs,
pensant que'ls de ciutats més adelantades que la nos
tra, pateixen del mateix mal.
Mireu les obres del teatre ariglés contemporani y
trobareu que la majoría son de lo més descolorides y
puerils, adhuc les de molts celebrats autors. ?Es que
aquets no'n saben més? ?Qui pot dubtar que si? Peró
fentles a gust del qui paga s'asseguren uns trimestres
espléndits, y per literats que sien no obliden qu'aque
lla es la terra del business u busine3s!
El bon ciutadá de Londres va al teatre després de
sopar convensut de que l'espectacle rajudará a fer
una bona digestió. Es per a.ixó qu'accepta 1 enternir
se una mica—una mica no més!—ab uns amors con
trariats; ab els treballs que passa un energetzt ma" pera
obrirse pas; ab les trifulgues d'un noble, jugador y
arruinat... peró bó; sobre tot aixó Ultim. Es un fet
curiós. Considera a la seva com model d'aristocracies,
per la sencilla raó de que es... anglesa. !Lo que va
patir, el bon burgés, ab la caMpanya furiosa que va
ren fer els
lliberals y socialistes en les darreras
eleccions! Alló dé ridiculisar als venerables lords, ho
prenía com un crim de lesa-patrial
Y si consent qu'alguna escena u fassi humitejar
els ulls, es perque sab—y !ay! del dramaturc que no
ho fes aixís—que tot acabará bé y que no tindrá de
sortir ab el cor esttet.
Si l'obra es del gertre cómic y vol Fautor que li
aplaudeixin els xistos, cal qu'aquets sien ben man

TOSEP PUJOL Y BRULL

b El GUO R:1
S'enlaira cap al cl;
11

forjen

carreus

granítico

la ossamenta.

El pinacle va atnunt; travessa'Is núvols
y fmrin y altiu aguanta les tetnpestes.
El gmni que'l creá, hi posava l'Anima,
sumiant glories terrenes...
y a l'obra d'art, qu'han menyspreuat els homes,
l'arnoixen, fenthi I niu, les aurenetes...
J. PUJOL Y BRULL.
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IGNASI IGLESIAS

CATALANA

D. COROMINAS PRATS

Dins d'un tranvía
Cerirnoniosament eh l la saluda,
s'asseu a son costar y, al ferho, ella
instintivament el color muda
eixintli a cada galta una rosella.
En alta ven pel benestá's pregunten,
després, baisantla, ui xitixiueig comensen
imperceptible y en sos ulls apunten

COCDENS1MEj4T
L'hora
turcs

es

delatores lluissors y

arribada. Els drama

catalans, emancipats,

per

fi,

de la tutela de 1' empresari, han
emprés, constituits en Sindicat, la
gloriosa obra de regeneració del
414 nostre teatre nacional.
D'obstacles ni d'enemics no'n
..14.04a
falten, per sórt. Si, es una sórt que
hi hagi tanta gent, aduc escriptors catalans que, per
causes que no es del cas explicar, en aquets moments
mirin ab mals ulls, combatin y tot l'empresa dels
dramaturcs de la terra; car, aixís, si aquets son forts,
si verament están posseits de la llur missió redemp
tora, esperonats pel triomf y encesos d'entusiasme,
la llur victoria será més gran y la llur obra, posanthi
calor d'humanitat, se consolidará per sempre més per
vergonya de Ilurs adversaris.
No, no podem fracassar, companys! Si, per ac
cidents, tinguéssim un decaiment o sofríssim una de
rrota, no‘ns donguem per vensuts. Redressemnos co
ratjosos! Confiem en nosaltres y en el nostre poble,
prenent, més enardits que mai la santa revenja; car
nosaltres, per ditxa nostra, portem en les nostres en
tranyes el foc de la victoria, que es el foc de la terra,
1 ánima de la qual, pesi a quatre mercaders d'espiri
tualitats, no morirá mai, ni mai faltará qui aculli`ls
encisadores.
seus sospirs y escolti les seves cansons
A la lluita, dones, companysl A vencer!
IGNASI IGLESIAS.

no

s'ho pensen.

Tot escoltantlo ab distracció aparenta,
s'ha tret el guant de la má dreta,
s'alsa y es despedeix, y, molt atenta,
ella

abans de tocar ell la campaneta,
se'l mira, encaixa, fa mitja rialleta
y baixa tota seria y diligenta.
D. COROMINAS PRATS.

P. COLOMER Y FORS

_J
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SANTIAGO RUSINOL

n'oh bé... poguent anar al café o a dormir, y que s'ha
demostrat una cosa: que no necessiten el teatre. ni
ganes de necessitarlo.
es
Y ara, direm: si no el necessiten, per qué ens
com ja sa
carrassem per ferne? Per molts motius,
bem. Primer, perqué l'escriure es un vici com qual
sevol altre, que'l que l'arreplega ja ha rebut; després,
perque una ciutat que no tingui teatres oberts, faría
tenir pel qué dirán
un paper molt trist, y se n'han de
programa
els d' «atracció
posar
al
y perque ho puguin
de forasters» y per fí, perqué si de prompte no el
trobessin a faltar, la gent, sense adonarsen s'aniríen
tornant tristos y ensopits, y tontos y estúpits, y aga
faríen el barco, o el tren, o la carretera, y se n'aniríen
a terres que hi fes un xic més de bon viure.
Yergue el teatre's necessita, ja hem quedat abrís y
ihtornema quedar. Deixant los de l'ordre moral, y lo
de l'educació de les masses, y l'estética, y les altres
raons que ja's cuiden de dir els moralistes sempre
que se'ls presenta ocasió, creyem que se n'ha de tenir
pera una cosa molt important, perqué el mon se va
entristint massa, y una mica d'esbargiment ens combé
tant... com el pá. Ens ensenyen tan a totes hores de
péndrensho tot en sério, de perseguir la veritat y
vinga la veritat, y veritats que cambien cada quinse
anys, que una mica de ficció, quan es bella, o artística,
o

COSES DE TERTRE
A L'AM1C BONAVIA

demaneu, amic Bonavía, que vos digui
quatre mots, pera posar a LA ESCENA
CATALANA, el jorn qu' estrenará roba

E

emociona, o sencillament diverteix,

nova.

puc dir, que ja no haguem parlat mil vol
tes y tornat a parlar y vinga parlarne? Qué's pot dir
de nou sobre el teatre de casa, si jo trobo que'l mal
que patím, es que'n parlem massa y'n fem poc? Qué
direm d'estética teatral, si lo que necessitem, son
obres en comptes d'estética? Qué direm, que no s'hagi
dit, sobres la crisis, y torna ab la crisis, si jo crec
que'l motiu principal que n'hi hagi, es esplicar que
n'hi ha? Lo millor que's pot fer, amic Bonavía, es lo
que feu en el vostre ram: cercar companys, engran
dir la ESCENA, y vinga ferho millor que abans, y es
tendre el vostre peribdic per tots els llocs de Catalu
nya,ahont tinguin afició al teatre.No parlar, y fer! No
cridar visca el treball, sinó treballar, encara que no
visquil y a veure si a cops de coll treiem un xic l'enso
piment que s'ha apoderat del públich.
Perque d'ensopit ho está. No ens enganyem. Ara
mateix, aqui a Valencia, en vista de que han carregat
un déu per cent més a n'els teatres, damunt del tren
tacinc que ja pagaven de impostos, tots els teatres a
l'una han tancat y anat a la vaga. El públic cridará,
(tots se deyen,) a la nit hi haurá una tristor, que Va
lencia semblará qu'es morta; aiab no durará dos (líes!
L'Ajuntament, el poble, els senyors, ens vindrán a
demanar que obrim per l'amor de Déu. Proul Proul
Sabeu qué ha passat? que ningú's plany, que's troben

Qué

vos

es

tant

necessa

ria a l'home com l'anar abrigat a l'hivern o dur poca
roba a l'istiu; y si aquets pobres malhaurats que's
pensen qu'aixb del teatre es cosa que un se'n potestar,
No cambien aviat de parer, no més els desitgem un
astic: condemnarlos a cine crbnicl Vint anys y un día
de cine, perque ab el temps la gent diga: «No us en
fieu prou de fulano. Es sospitós... Té una tara que no
li fa gaire favor. Va estar condemnat a película.»
Y ara, en serio, que vos felicito pels aixamplis del
peribdic. Si podeu aixamplar el nostre teatre, l'art
de casa vos ho agrairá, y haureu fet més bé, vos tot
sol, a la nostre Ciutat Pairal, que tres ajuntaments
plegats, deis que surten bons... que mai hi surten.
SANTIAGO RUSINOL.
Valencia 11 Febrer de 1912.
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sinó

PRPIREC
El Domador, moll elegant, ab frac reme!!,
calsa curta de seda negra y portant un
fuel a la ma surt a foral tetó.
,

—Dispensin,

•

caballers... Una pregunta:
?Que, per casualitat, aquí, entrel públic,
haurien vist un mico?... No, he?... Si, vaja,
jai puc dar per perdut, ja... Pobra bestial...
No n'han sentit parlar del rei deis micos?
d'aquest orangutá que es tot un borne,
que's dio Max-King, que fuma, que pren wisky,
que vesteix elegant, y es fi, y es manso?...
Manso, fins a cert punt, que quan l'irriten
fa honor al seo origen, s'exaspera,
serra les dents, grinyola y tren les ungles...
corn

qualsevol

persona

exasperada.

Jo só l'amo del mico; molt més que amo;
el doma" el seu mestre... L'altre día,
al tréurel de la gavia per fe'i número,
en el precís moment de presentarlo
a la Iluida y nombrosa concurrencia,
me va fugi, escapat, cap a la porta
de la Menagerie; escabullíntsem
per entre la gentada se'm va perdre
y ja no l'he vist més. Hont va aná a raure?...
Qui ho sabl... Jo, per la meya desventura,
sois sé que l'he perdut y que ab ell perdo
un bon arnic... y el pá, que es més de do;dre.
Y es !lástima, pobret! Ara que havía
aprés de Iletra y totl... Fins sab de cornptes,
y coneix ?'Esperanto... Si!... Si, al véurel
o sentirlo parlar, tothom s'hi enganya:
Perfecte vertebrat, ab un bon físic,
ab un cor que funciona, que batega
dúctil a l'ernoció, com tots nosal tres...
y ab un instint de amor a lo familia
y als seus sernblants, més refinat qu'e' nostre!
Perque semblés més home, jo, per nuedi
de l'electricitat Ii vaig fé extreure
el pél que li enllergía par t del cutis.
De lleig, encara n'es, peib, qué diablel
molts dels espectadors, y que'rn perdonin
els pr, sents,... Déu n'hi dól... Perxó, la bestia,
com que's va veure ab facultats, instruida,
y, al mirarse al miran, fins s'agradava,
Ii agafá la manía de conéixer,
d'aprop, l'humanitat. Prou váreig ferli
mil y una reflexions... Tot va sé inutill
Va comensar: <que nó, que s'aborría;
que ab mi mai fora res; que era una Ilástima,
tant jove y tant esclau; que ell se sentía
ab cor de prosperar, y ferse un home...»
Simiesques ilusionsl Somnis de mico!
«La nostra societat—li vaig di—es plena
de trenca-colls, d'abiros... No siguis tonto;
pénsathi, Max, abans de decidirte.
descuit que't descobreixis,
l'humanitat, sorpresa y enganyada,
se venjará de tu y del teu cinisme
Ab

un

petit

altre cop, no com taig ara,
portante triomfalment de poble en poble,
en nom de l'Art, pera ennoblir ta especie,

engaviante

nom de la freda Zoología,
escarni de grans y de quitxalla
en el parc de un Paris, de un Reus, de un Londres.»--Pero ell no ha fet cap cas dels meus discursos.
M'ha fugitl... M'ha deixat, potser per semprel
Ajúdir.me a cercar la bestiolal...
Valen veure'l retrat?... El porto... mírinsel.
(Desplega un gran cartea ab el retrat del mico Max-King,
veseit de frac y corbata blanca, sense res al cap y db una
safata plena de ampolles de Xampany a la ma.)
Aquí tenen la fitxa antropométrica.
Se'n fan cárrec del tipo?... Si algún día
fa la casualitat que ab sil se topin
pel passeig, al café, al teatre... 'Is prego
que'l fassin detenir; cridin a un guardia.
Jo l'aniré a cercar, després, hont sia.
Mercés per endavant. Farán una obra
de caritat a n'ell y un servei máxirn
a un pobre dornadó que, al perdre'l mice,
pert un company y pert les caixalades;
que quasi es lo mes trist que un born pot perdre
en aquel miserable !non de roones.
(Se retira fent una reverencia.)
en

per sí,

JOSEP BURGAS

JOSEP

ROCA Y ROCA

al corneas« la tasca
A.

constitució y funcionament _del Sindical
d'Aulars dramátics calalans pot ser una fila
-!loriosa en la historia de la nostra cultu
ra

si'ls elements que

l'integren (escriptors,

comediants, empresa) y el públic cridat a assistir a les
funcions que's tenen preparades, tots a una y quiscú
aconsegueixen iden
en les funcions que li son propies,
y
únic sentirnent de
confondres
en
un
sol
tificarse y
amor

a

la

terra

catalana.

,
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Aquest amor ha d'esser y será, si tots el senten de
gudament, la forsa més feconda en resultats honorables

JOSEP MORATO

y satisfactoris pera tots els elements que en una tan
gran empresa cooperin,
Amor, pare de nobles emulacions, que mal han

l'enveja xorca, entre els autors de obres
fent pel contrari que del triomf que quis
cú d'ells alcansi se'n gaudeixin tots considerantlo
com una gloria colectiva.
Amor, inspirador de abnegacions y d'esperit de
companyerisme y mestre de santa disciplina entrels
comediants destinats a interpretar les obres, que bra
que tant o més que al Iluiment personal atenguin tots
als maravellosos efectes de conjunt que son els qu'en
d'arribar

a

escéniques,

el

teatre

determinen els grans éxits.

Amor, molt bon conseller de les empreses, en sos
cálculs comercials, que serán sempre oe resultats mes
segurs, si s'apoien en el decoro artistic, que no ba
santse en egoismes mal entesos.
Y amor sobre tot en la massa de públic moventla
esser tolerant ab les humanes deficiencies, a prescindir
de tot esperi negatiu, a transformar en bons consells
les critiques, y en carinyosos estimuls els enuigs. Aquest
amor del poble catalá es el que ha de
donar escalt a
l'obra de son Teatre, es el que he de saturar l'ambient
ab el efluvis de aquella bona voluntat qu'es la que fa
miracles.
Ab aquest

amor a la terra
catalana per única guia
que ha de iniciarse el próxim dissabte será'l
pas primer donat en ferm pera crear el Teatre catalá

la

tasca

damunt de

unes

bases sólides y definitives.

J.

Eh COIICREIBAIMISCA

ROCA Y ROCA.

La enamorada ha dit al contrabandista:
—El teu

ofici

es

lo que

no

m'agrada.

Y el contrabandiste u respón:
No'n podía triar de mine)
de ser ben Iliure—sent la vocació
y va néixe entie Fransa y Espanya
dalt Je la montanya.
La mare francesa—y el pare espanyol
y jo nat al bell mitg de la radia
que d'aqueixes serres—col re per l'espatlla
desfent en dos nossos—lo que n'es un sol,
convertint en estranys els gerrnans
que, avuy com abans,
quan heva's paiteixen—un mateix Ilensol.
Jo no'in sento francés ni espanyol,
y a Fransa es a casa—y a Espanya tarnbé:
Donchs ?qué tinch de fé,
sino vagar sernpre—per Fransa y Espanya
sabent que a :es dues—vessants de montanya
soch al meu terré?
De familia no'n tic; sin tenía,
potsé que a una banda—o altra'm plantai la,
Y, si tin maridessis ab mi,
lora a la d'aquí.

qui

...

J. MORATÓ.

R.

SURIN-ACH SENTIES
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R. RAMON MALES

que l'assumpte s'hi prestés, en sainets; y sense pen
sarmhi més, vaig transformar A cal nolari, o uns ca

pifuls mairzmonzals desfels, quin manuserit vaig en
tregar a qui per mi es més que amic, reminent
dramaturc Angel Guimerá, no mes que per que'm

cligués que li semblava. Y'l gran poeta ya ferho tant
be que, després de llegirlo, va ferne entrega, sense
jo saberne res, a la Empresa del Teatre Romea. Y

ciar, uns capPuls maitimonials que portaven un
tan eximi pidif, foren rebuts ab tot honor, obrintse
a son pas de bat a bat totes les portes.
Y encoratjat ab l'éxit, vaig donar extensió teatral
a altres quadrets, que son les esquernes de
En Pou
de la Gpalla, L'A.cencia den Pep Cnrrtllo. Lluila de
cadcs,. Di/luns de salwitr, El coro deis Benplantals.
Y avui me complasc en declarar, que si l'Emili
Vilanova no hagués tingut la bona pensada pera
gloria del Teatre de la nostra terra, de transformar
es

els
en

seus

quadros

en

sainets, jo no hauría pensat mai
a n'ell, dones, al gran pintor

ferho -ab els meus;

de costums populars barcelonines, dec jo qüe'l meu
nom figuri entre'ls autors contemporanis del Teatre
Catalá.
Consti així, com sincer homenatge meu, a la me
moria de l'éximi Emili Vilanova.
R.: RAMON Y VIDES

De qué

ue

que jo eserigui

pel

turre

No havía agafat mai la ploma pera escriure tre
balls literaris; peró loque es aficionat a la literatura,
a la literatura catalana, si que
ho era, y dels més
entusiastes. Y no podía de menys d'esser abrí: al
costat del meu germá Jaume entusiasta conreuador
de la nostra parla, un dels més fervents apóstols del
renaixement polític y literari de la nostra terra, soci
fundador d'aquella benemérita «Joya Catalunya,» a
casa feien cap, y hi son guardats ab respecte, tots
els llibres, revistes y setmanaris catalans que ales
hores se publicaven.
Y jo ho lleg-ía tot, versos y prosa, ab preferencia
la prosa, y ben aviat vaig tenir els meus autors pre
dilectes. Foren aquets Emili Vilanova, Pin y Soler
y Narcís 011er; peró per en Vilanova yak tenir una
veritable obsessió. Els seus xamosos quadros des
criptius de costums y tipus populars ciutadans de la
Barcelona vella, me sugestionaven de tal manera
que feren néixer en mi un irresistible desitj de dedi
Vila
carme a la literatura, conreuant el genre den
nova, seguintli'ls passos, millor dit. imiianllo.—Que
eh l descriu costums y tipus ciutadans?, vaig dirme,
doncs, tu descriurás tipus y costums de vila.—Y
literaris,
sense encomanarrne a Déu ni, en mos assaigs
vaig dedicarme a
a la sintáxis ni a la gramática,
escriure quadrets de costums populars vilatanes, els
quals, mercés a la bonavolensa del bon amic Roca y
Roca, apareixien a les planes de La Esquello firmats
ab el pseudónim de «Ramonet R.» Algunes dotzenes
Almanacs de
ne trobariem en la colecció y en els
aquell festiu setmanari.
Y vingué'l moment decisiu. L'Emili Vilanova con
vertí algyns deis seus quaclros en inimitables y
aplaudits sainets; y vaig quedar altra volta sugestio
meus
nat. Jo també podía transformar els quadrets

MANEL MARINEL-LO

bE5 MUDES
En les grisenques tardes plujoses
Quin el cel plora pausadarnent,
Quan de les branqw-s cauen grogoses
Les seques tulles qu'arrencg el'vent.
Totes de negre, lotes ploroses,
Totes rnogudes d'un sol intent.
tren les víudes engndioses,
Sacerdotisses del dol laten 1.
Y, una a una, van fent sa via
Sense esperanss, sense energía,
Vers 0:11 hont jauen sos motu atmats.
Y quan se n'entren a les Ilars mortes,
Els 'nobles cruizen, branden les portes,
Com sils esposos tossin tomatal
M.

•

''''

.
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Quaire ruines endressades

a

ne'n

3osep (11.0 Arnau
Sembla que era ahir, amic Arnau, y ja yoreja la
centuria d'allavors, que inseguint la felís ini
ciativa den Frederic Soler, al costat d'en ens acopla
l'Eduart
vem
en les esquifides taules de l'Odeon, ab
Codina.
Joves,
en
Pepet
Feliu
y
Vidal Valenciano y
aconsellá
en el calor de l'entusiasme, escriviem, ens
mutuament, no faltávem a cap funció ni a cap
vem
ensaig, apenes ens donávem compte de lo que féyem,
y, ja ho veus, fomentávem el Teatre Catalá. Tu, com
jo,
qué'ns ho tenim de callar) n'hem d'estar
orgullosos d'aquella labor nostra, y tu encara ab ma
jor dret, per que jo en aquell fonament hi duya grans
d'arena, mentres tu hi basties ab lloable acert.
Que aquell edifici ha esdevingut un temple sump
tuós, que han aparegut nous autors que li han donat
fama y arreu l'han escampada per tots els indrets del
mon civilisat... !Y qué! no'ns sab pas greu. Si cabal
ment en aixo5 está basat el nostre orgull.
Si ab nosaltres s'hagués acabat aquella obra, si,
contrariant les lleis del progrés, no s'hagués anat
perfeccionat, evolucionannt segons els gustos de les
époques posteriors, aquella feina nostra literaria, no
passaría d'esser un passatemps, honest, si, per?) del
que no valdría sisquera la pena de parlarne.
Per aixó, perque la dramática catalana ha arribat al
niveli de les dem é s dramátiques nacionals y extrange
re
res,
es que estem plens de goig, y ab admiració
merciem als escriptors de nostra terra que ab cura
paternal van conduint y enlairant assí y enllá aquesta
institució a la que, personificantla, podem dir que
hem bressolat y ensenyat les prinaeres lletres. Que

mitja

contínuin la

seva

profitosa

tan honrosa per

tasca

Catalunya.
La gloria es d'aquets escriptors; empró dels seus
treballs escénics no n'están pas ells Inés gojosos que
nosaltres.

Coneixente com te conec, arnic Arnau, tinc la se
g-uretat de que en aquest punt penses com jo. Aixís
es que, per aquest cantó, abdos tenirn la yellesa tran
quila; tenim lograt el nostre anel.
I Benhaje ells

que, tal volta

sense

pensarho,

complerta satisfacció 'ns donen! Estiguin

s
aplaudiments des auditoris de I:u s
obres, els primers y 'is mes corals son es den losep
M. Aman y del afectuosissim vell amic y company
d' aquest,
CONRAT RoURE

que entre'

17OX PON1121
El bou trovador ab sos cants alegra
al públic atent que la plassa om plena;
refila cansons gentils y discretes
de ritrne graciós y rimes Ileugeres.

pussa y el poll tejen farinetes;
venta el foc la pussa remena.
A tuitj remenar cau dintre la olleta,
el poli afligit el cap s'apunyega.
Tot plorant plorant s'ha vestit de !legre;
se'n va a Montserrat a ter penitencia.
A entrada d'un bosc !'ha aturat la hebra;
la Hebra Ii diu, dressant les orelles:
—?Per qué plores, poli? ?per qué vas tan
«La

el

poll

negre?...»

L'auditori atent que la plaasa omplena
enternit y ab la boca oberta;
y al bou trovador fervorós contempla
pie d'admiració, pie de reverencia.
escolta

Al bb de son cant s'atura el p.:jeta
y mudant de th diu ab ven serena:
«Estimats oients, ja prou bestieses1
Al mirar el mon a dreta y esquerra
y al veure per tot dolors y miseries,
la farsa imperar, la rahó en cadenes,
el vici cornprant, la virtut venentse;
he pensat molts cops...
—1Ah, 'I peleta pensa?
!Aquest home es boigl !pensar un peletal
Que can ti cansons, que can ti amoretes
v !antes subtils y píes Ilegendesl
peró pensar eh? ,Z y en coses tan series?
!Aquest home es boigl !aquest home ens befa!»

Y, rnalhumorat, girantli l'esquena,
rondinejant el poble's dispersa;
la plassa en un punt se queda deserta
y el trovador sol, piantat al mili d'ella.
tot

ROURE

tan

segurs de

APELES MESTRES.
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tots aquells complements plástics que son
moltes
la meitat de l'éxit de la obra
representada.
Avui aix6 no passará Totes les
obres que s'estrenin
en el teatre ont
tingui intervenció`l Sindicat
sense

vegades

Dramátics

Catalans,

d'Autors

posarán ab tota la perfecció
possible, sigui.' que's vulgui'l nom de Ilur autor, sigui
se

o molta l'importancia,
car desdel rnoment que
obra es creguda digne d'esser orerta al públic, se
li ha de presentar exernada de
tots aquells elements
que han de contribuir a ferli
agradable en tots els seus
detalls y en totes les seves belleses Per presentar una
obra malament, com sha fet ab tantes y tantes
dotze.
nes d'obres catalanes, vsl
nnés deixarla inédita.
Aixó ha de contribuir y contribuirá a que'l públic
torni a prndre gust pel nostre teatre, del qual
s'havia
alltinyat ab raó sobrada Abro sobre tot estimulará als
autors, que ara vejen refredat el séu entusiasme per la
vida migrada que'l tea tre catalá duia. Y quan tinguem

poca
una

el públic altra vegada,
produe xin obres glorioses

acarrerat
tors

quan els
que sois

nostres

au

poden pro
simpatía, llavors

duirse en un ambient de cordialitat y
embestirem la gran obra de donar a la nostra drama
turgía'l temple que li pertoca. Perque cal ben remar
carho: lo que ara s'emprén el Sindicat d'Autors Dra
mátics Catalans es sois un comensament; l'obra que
ambiciona dur a terme es l'establiment del Teatre Ca
talá definitiu, bosta tjat dignament en casal propi.
APELES MESTRES

PERSPECTIVES
L'obra que está duent a terme'l
Sindicat d'Autors Dramátics Ca
talans
que tindrá la seva inaugu
ratio.] próxim dissabte, es un co
mensament, no obra definitiva.Com
tot comensament tindrá les seves
imperfeccions, les unes filles de les
circumstancies en les quals s'ha ha
gut d'organitzar l'actual temporada,
les altres obra d'aquell desacort
entre les afirmacions de la teoría y
els obstacles de la práctica. En teo
ría tot ajusta, tot Higa, no hi ha ruai
dificultats de cap mena; després,
quan de l'idea's passa a la práctica, sempre hi ha coses
que baldegen, qu'es necessari acoblar perfectarnent de
mica en mica segons les ensenyances de l'experiescia
aconsellin.
Pero, malgrat aquestes tares que segurament hi haurá
Dramátics
en l'Ora organitzada pel Sindicat d'Autors
Catalans, obra que no pot ser perfecta de primera ern
branz.da, per ser obra humana, pot afirmarse sense es
que es lo Inés important que s1a et fins ara
pera dur el Teatre Catalá a gloriosa florida Fins avui
els autors, els creadors del nostre teatre, no tenten cap
d'intervenció en la seva manca. Feta 1 obra,
mena

crúpol

havíen de confiarla a mans de gent ignoranta, inculta,
que nol 'estima ven sinótom a instrument pera guanyar
moneda. Y com ja es cosa sabuda que l'obra es capsa
tancada fins després de la seva estrena, la majoría de
cura,
se posIven indignament, sense cap mena de

elles

POUS

PAGÉS

N', no'n dubtem; si la Ciutat respón als nostres estor
y als nostres entusiasmes, aixó que ara sembla un
somni d' orat optimista, será una hermosa realitat
fnolt més depressa que no sembla possible.
J. Polis PAGÉS.
sos
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la que no ho han fet els que devfen ferho quan era
temps, femho nosaltres ara.,. Ho repeteixo: cal que ho
porten] com qui va a empendre una batalla.
Si aixt fracasséssim, que vagin fent els altres, ales
llores. Seria que no hi ha rernei. Y ells estarfen plens
de carácter fent l'ofici d'escorxa•rosses.
AVELí ARTíS Y BALAGUER

ARTIS

J.

De

com

slan (Yugular apestes

PUIG Y FERRETER

coses

Aixó del Teatre Catalá, ara quens ho emprenem se
riosament, haurfa d'esser portat com si anéssim a em
pendre una batalla. Que batallar devem, y ab pit, pera
dur a terme aquesta barca tant malparada per Pinep
titut d'aquell empresari, per la genialitat d'aquesta
actriu o pels consells de l'altre traductor, que en Pa fany
de traduir va desde Shakespeare a Descourcelle.
Hauriem de fer com aquel! qui comensa una cosa
de la que mai ningú n'ha tingut esment.— ?N:-,• ho sabs?
—?Que?— Ara hi ha un teatre ahont se parla en catalá,
ahont se pensa en catalá, ahont se viu en catalá...—
?Quem dius? respondrá, astorat, el qui aturem.- Lo
-

que sents —Si que es curiós!
Y aixó hauriem de parlarho ab el metge, y ab l'ad
vok:at, y ab el carnicer, y ab el paleta, y ab el manyá,
y ab la minyona, y ab el seu xicot.
Que tothom se n'enteres de que aras funda aquest
Teatre... No pas per desmereixement de lo que s'hagi
pogut ter abans, molt abans, quan nosaltres erem jo
venets, sinó per mereixement de lo que ara anem a fer...
Que si us diuen:—Peíó hom e, si treuen aquella silieríal
—poguem respondre: Si es una cosa noval—Y aquell
decoratl—Si el que hi haurá no ha servit mail—Y aquell
apuntador que crida tant! Si no se sentirá!.. —V
aquells cómics que mai saben el paperl—Vaia si'l sa
saben!: de memoria! Y aquells vestits de les da mesl...
Si ara les fem anar a París, a vestir; a cán
que no Ilegeix els diaris?
Y hem da gafar pel bras als qui s neguin a venir, y
pagarlos Perú, ada, y si convé anar a casa seva a bus.
carlos en cotxe.
Que tothom sápiga qui som nosaltres.. Que s'acabi
d'un cop aixó de que la gent confongui l'Ignasi
Iglesias ab en Pau Iglesias o ab l'Emiliano Ig!esias
o bé en Pous y Pagés ab labre Pous
o bé'l que firma

Cant intinn
Del cor eix cant se na`ha puja t als Ilavis.
cap a tu vé com un aucell joiós.
Jo no he begut en els tresors deis savis
mes claretat que en ton parla amorós.
Juntemnos, dóna, y guanyarern tots dos;
jo de la vida oblidaré els agravis,
oblidaré que m'han ferit els glavis
del pecat, la tristesa y`ls dolors.
Jo seré com infant que aprén de tu
a caminar per un camí segó
vora del qual esclatarán les roses.
Més tu quélcom també apendrás de mi,
apendrás a senti'l batec divi
que'l poeta sent dintre de les coses.
JOAN PUIG Y FERRETEE.

-

—

—

.

ab l'altre Anís,

son

gerrná.

JOAN

MALLOL
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Tornem,

tornen] al cbmp, ma t'en aimada,
qu'es doisa allí la vida y sossegada,
sense odis, ni temors.

Toruern,
d'aquells

els díes
ternps que sembrávern alegríes
merares cullíem flors.
?Te'n recordes? Oh, proul Ja mai s'olvida
la terra que bu bres de nostre vida
y rnés tart nostre cel,
ni s'allunya del cor la veu primera
que ses fibres ten í tendra y riallera
amorosa y fidel.
Ella es encara la que avui no'm debla
y no ho duptis !Oh, l'oí qu'es la mateixa
que va parlá a ton cor.
Ella es encara la que avui me crida
a 'ornar a aiuell temps de goig sens mida
de nostre prima amor.
Tornem a n'aquells temps en que a besades
els rninuts de les hores mal comtades
en tos Ilaivs rnarcant,
corríen a morir entre la flaire
que amor desperta y qu'embalsama l'aire
dolsarnent euervant.
Tornem a n'aquells temps, que avui la vida
feixuga arrossegantse y aborrida
ccm hivern sense sol,
se n'emporta del goig tnta espera risa...
Es per mí un cernentiri hont tot descansa
menos el desconsol.
Tornem, tornern al camp, rna ben aindada,
qu'es dolsa allí la vida y sossegada
sensa odis, ni ternors.
Tornead, tornen) a renovar els díes
d'aquella ternps que sernbrávem alegries
mentres cullíem flors.
A. JULIA Pons.
tornern

a

SALVADOR

BONAVIA

renovar

F. FIGUERAS Y R1BOT
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el renaixement del nostre art dramátic d'una mane
ra valenta
y decidida, bastint aquest renaixement
sobre bases tan apartades del mercantilisme egoista
com
del idealisme visionari, un y altre enemics
igualment de la existencia de la nostra escena na
cional.
Se'ns podrá dir que al procedir aixís no hem fet
més que procurar el foment deis nostres interessos
y'ls prestigis de la nostra carrera; pot ser si, peró
cal fer ben vistent que'ls nostres interessos y'ls nos
tres prestigis en aquet cas, no son nostres solsament
sino'ls de una institució representativa com cap altra
de la nostra cultura popular, per que ab el teatre
catan que anem a restaurar, no donem compliment
a la satisfacció d'una petita vanagloria patriótica, no
dotem d un género més a les manifestacions d'art
escénic ab que compta Barcelona, sinó que creem un
instrument inapreciable de cultura social catalana.
Y diem aixó, perque entenem—y si aixís no ho
haguéssim entés les coses ja'ns haurren estat bé corn
anaven
que'l nostre teátre deu ser un complement
de la nostra escola, una escola més, de moralisació
de costums, d'educació de sentiments y d'instrucció
artística.
Certament—y sortim al pas a la objecció que se'ns
podría fer—que tots els géneros literaris y totes les
—

JOSEP

PON SA

arts en general tenen aquesta finalitat, peró no es
menys cert que cap d'aquets géneros ni cap d'aques
tes arts se manifesta d'una manera tan plástica ni
tan viva, ni acciona tan virtualment, per lo tant, so

El Ceatre, instrument de cultura

popular
ESTEM

en

vigilies d.'inaugurar

una

bre les

multituts, com.la representació

teatral.

carnpanya artistica, ab totes les ga
rantíes pera que's pugui assegurar

que'l seu resultat será la reconstitu
ció definitiva del Teatre Catalá.
Cal que tothom, tingui concepte
just de la gran trascendencia d'aquest
moment pera la cultura pública de Catalunya, y de
la inmensa desgracia que ve a remeiar la iniciativa
del «Sindicat d'autors dramátics Catalans.»
Després d'uns quants anys d'existencia precaria,
desorientada, vergonyosa ha de dirse, en que'l nostre
teatre va estar fluctuant entre la vida y la mort,
arriba el dia de la seva complerta inactuació. Més
li va valer que fos aixís, si d'alió n'hi havía de venir
—com li ha vingut—un renaixement més viable.
No'n volguem fer memoria d'aquell període tris
tíssim, d'aquelles acaballes tan engunioses; no'n
volguem fer retret d'aquelles empreses que's reno
varen ab la mateixa pressa y varietat que les visions
cinematográfiques, caient una darrera Paltra victi
mes del propi desconcert y del dels den-iés;
d'aquells
actors sense estimuls y sense fe que's vejen codemp
nats a treballar devant de les butaques buides; de
aquell escenari—que encara constava ser el del
teatre catalá—en el qual durant un any va fershi el
melodrama esgarrifós, el vaudeville exótic, les varietés
insulses, els titelles infantils, les sessions cinemato
gráfiques ensopidores y'l drama echegarayesc fi
nalment.
No volem, perque no es el nostre objecte, senyalar
als culpables d'aquella situació; potser no n'hi havia
cap, potser ho várem ser tots: empreses, actors, autors
y

públic.

Sortosament nosaltres, els autors
si culpa hi
sapigut redimírnosen a temps, iniciant
—

teníem—hem

M. FOLCH Y TORRES
Hi ha més; hi ha que la massa del nostre poble,
la de tots els pobles, no sol llegir ni als nostres
poetes, ni als nostres novelistes; ni concorre habi
tualment als concerts; ni sovinteja en les exposicions
d'art, no obstant lo qual va al teatre cada dos per
tres, per divertiment, per esbarjo, aixd si, incons
com
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cient del aliment espiritual y intelectual que allí hl
pot rebre, per() que no per aquesta causa deixa
d'exercir en eh l el degut efecte.
;Caldrá, dones, insistir sobre la bondat y la tras
cendencia de l'obra qu'hem escomés?,:Podrem dubtar
de que tindrem al nostre costat cooperant, ja direc
tament a la nostra tasca, ja donantnos l'escalf de llur
simpatía práctica, a n'aquells bons compatricis nos.
tres pera'Is quals els mots de Catalunya, de cultura
y de patriotisme son quelcom més que vocables per
fer bonic en el cartell convocatoria d'unes eleccions?
M. FOLCH Y TORRES.

***

Quan

li varen dir va indignarse y va perdre al
millor amic.
Quan ho va veure se va desesperar y va perdre'l
senv.

Va perdre dos tresors per no saber donar per per
dut un mesquí amor de dtina que ja no era seu.
R. SURINACH SENTÍES

MUNTANOLA

ANTONI M

ba presumida fila de

l'hostaler
(I2'hostal de l'oca

en

el

s'ale X171)

tancarem la

porta.

(Respon
—Jalo..
Voleu dir pare que no vindrá ninge
—He sortit a l'horta
y ab el fret que fá,
ningú cree que passi
aquesta nit del pbn.
—Talment avuy, que no tinch gens de

—Oh, ja't conec a

tu,

[abril

per ter gatzara
tens ganes de vetllar
y a la matinada
sem pi e

vinga ronsejar.
A l'hora deis mossos y deis traginers
que s'afanyi el pare,
que jo'rn quedo al Hit.
Doneuli les vetlles
a la cansonera,
doneuli la nit
l'hora deis borratxos y deis caballera
y deis bandolers.
Aquella que treballen
passen ensonyats,
tu sois te plauen
els desenfeinats.
Aquets que al servirlos

joguin era,
gaita-sofocada,
tota

Tu

boca-riallera

per?) perxó'm

entre

(Diu l'hostaler:)
—Pbrtern les claus que

coll-espitregada,
galindanies

y

galanteríes

saben millor dirte les beneiteries
y acudits d'amor.
AhI quina falta hi fá la mare
prop de ta joventut que floreix ara
dintre d'aquesta vida de perilla
lo que'ns espanta ala pares
es lo que cnés fa riure sempre als fills.
Per Madona María
y per la vera Creu,
el día
qu'una impura rnartuga esbrinaré
dintre d'aquesta Uva bojería,
jo't jur que't tancaré
dintre'l convent de monges de la Set,.
—No sé per qué ho fareu...
Moltes vegades vos he sentit a dir
que si teniu parroquia acostumada
es per la meya cara,
can corn que soc ben feta y soc airosa
tothom que ve hi repara
y torna per tornarme a dir hermosa.
—Ho veus aixelebradal
aquest orgull eha de rnalmetre't cap.
—Per qué rnon pare aixís me maltracteu?

( A brassantlo.)
la culpa jo d'esse agraciada?
Si a tothora dieu
que soc de totes la Inés ben plantada...
—Y si que n'eta d'hermosa
com un sol.

que'n

tinc

(besando)
Quan te veigaixís tota amorosa
m'apar que encara't gronxo en el bressol•

tens

rahó

fas por...
...Aixís com ara't tinc,
ab aquets ulls flamants,
els Ilavis rosa,
les galtes fines
y les fines mans,
el riure dols
y l'esllenguit mirar...
eta la vera estampa de ta
el

jorn

mai e

vana casar.

...Si ara't vegés la mortal
...Pbrtem les claus que tancarem

la

porta.

(contenta)
—Hl vaig
en

menys

corrent y

tot

seguit;

d'un dir Jesús després

me

[al

aquells temps qu'heu

fico
Hit

recordat,
vos entraren a darme el bonanit
y jo os faré amorosa Pamistat.
ANTONI M. MUNTANOLA.
y COID

en
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ANGEL

den Frederic Soler L'HOSTAL DE
inédita de publicació.

GUIMERÁ

LA

FAR1GOLA, obra

Saben aquella comedia en un acte den Santiago Rusifiol,
El pintor de mirctelee, que va estrenarse a Girona quan, per
vergonya nostra, no tentern teatre Catalá a Barcelona?
Doncs ja está ensajantse, y es probable qu.'s posi en es
y deixen3ho sentat,
cena la setrnana entrant. No cal dir
que aquesta es
per s-nopre que's tracti de obres postres,
trena tindrá ltoc al Teatre de Catalunya.
En el qual s'ensaja, tarribé, ab vera devoció, L'estiuet de
Ssnt Marti de l'Apeles Mestres, tot concordant ab les no
v s que tentern avensades.
Y 5 Salvatella, qué s'ha ter? Estudia, 's prepara per debu
Di
tar ben aviad Com? Ab quina obra> Es un secret encara.
Sa;vatella's presentará
rem tant so s, a cau it'orella, que la
al
úblic estienant una comedia en quatre actes de un cele
brat autor que avui eus honora ab la seva colaboració...
—Ja es Inés dato!
—

—

Continúen els exarnens de la Xirgu en l'escenari d'ensaig
del Teatre Principal. El públicprovincrano que'ls treqüenta,
diu que ja l'ha aprobada. Perb no'' tassi gran festa la erni
han sentit els
nent actriu. Qui niés qui menos deis que ti
exercicis, parla castellá d'estar per casa... No's tranqui!isi,
doncs, fins a relro e la revalida a Madrid, tal com es de rahó
en setublants cassos. Es un bon consell.
y ara ben coral
Y a propbsit de la Xirgu: la telicitem
per no haver consentit en celebrar la tunció de
ment,
benefici leuda coincidir ab la obertura del Teatre de Catalu
—

—

nya.
Se veu que els nostres argurnents han Id torat y etecte.
Y ara, si la gentil Margarida volgués, a semblansa nostra,
usar de curialitat, tarnbé deuría felicitarnos per
la oportu
nitat y eficacia d'aquella escomesa saborosa ab que comen
tarem, un día, la inusitada nova del progectat benefici sui
cida..

De bella nit
Qu'hermosa qu'es
ab

tot

lo

rnon

la nit
dorrnit!

—

El

bressol poc a poquet brandant;
dintre
cad'una es un intant,
hont tots s`han arrupit;

mar es un

les ones

vis

aslres per den, ut

son

mares

vigilant.

—

ab

les

Qu'hermosa qu'ets, oh no,
ab tot el cd fiorit;
ab l'aire sospirant;
ones que's numen somniantl...
ANGEL

GUIMERA.

JOAN

B.
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tará—estorsantse en rneréixela cada día més,—La ESCENA
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