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Y

ADMINISMACIÓ: VLASSA

L'art catalá

a

ON tant frecuents y variades les ma
nifestacions d'AM Catalá en aquets
pa issos, que, com s'haurá observat,
la nova secció va prenent carta de
naturalesá en el periódic. No passa setmana
sense que nostres corresponsals deixin de
comunicarnos una cosa o altra interessant.
Se donen, sovint, voluntarioses y ben in
tencionades represen tacious en Societats
particulars. Avegades, pero, la manifestació
artística pren més importancia y esdevé un
veritable aconteixement per les lletres pa
tries. Exemple: La fesla del blat den Guimerá,
representada en un teatre públic de Buenos
Aires, y per COIllpanyía normal.
-

***
Ens

propósít d'aixo,
aquella ciutat:

escriu,

ponsal

en

a

nostre corres-‘

La senyoreta Pagano, delicada escriptora
que sent una forte admirado per nostre gran
dramaturc, va traduir al castellá, ab el títol
La fiesta del lrio, una de les més discutidas
obres guimeranianes. La producció fou rebu
da ab entusiasme per la empresa del Teatre
Apolo y posada en escena ab tots els honors,
Pocs éxits se registren a Buenos Aires com
obtingut per 1.' original drama catalá. ((Si en
Guimerá, diu un notable crític, no fos la con
segrat com un deis dramaturcs contempora
nis de més ánima y de m.és talent, II bastaría,
per aquesta consagració, que la seva obra La
festa del blat fos coueguda sulicientment deis
públics ilustrats.» Y en termes igualment
afalagadors s'expressa, en sa inmensa majo
ría, la prempsa de la ciutat.

DEL

les

Pí, 5.—BARCELONA

Amériques

L'éxit literari de l'obra foil, dones, extraor
dinari. Cada una de les seves brillan ts frasses
ha etat comentada admirativament pels in
teligents, així corn la perfecta gradació.de les
diferentes escenes que integren el drama.
Encara més, Pelement popular ha rebut ab
merescuda devoció les fruicions y ensenyan
ses que's desprenen de La festa del blat. El tea
tre s'Ira vist plé a vessar sempre que's repre
sentava l'obra y els seus moments culmi
naras eren ínterromputs ab ovacions fervo
roses. Els comentaris, durant els intermedis,
eren vius y varia ts, estant tothom d'acort
que's tractava de una producció excepcional,
per lo animada, fonda y allissonadora, dintre
el teatro contemporani.
La traductora del drama ha estat felicita
díssima. Així com els actors, sobretot el Sr
Bataglia y senyora Tesada, comediants que
gosen de gran nom y moltes simpatíes, per
l'amor, respecte y inspirado ab que desem
penyaren els protagonistes de La feJta del blat.

***
Fins aqui, el corresponsal.
Per la nostra banda, solament volerry mani
festar la fonda satisfacció y encoratjamera
que'ris porten noves com aquesta. Y presen
tar, al públic de Barcelona, massa fret y toca t
de indiferencia per les creacions deis drama
turcs catalans, Pexemple de un públic extran

ger que les aclama y fa justicia. Voldríem
que l'elocuencia del ces avergonyís als apá
tics y no's repetíssin més certesabstinencies
y retraiments inesplicables.

***
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Per completar la crónica, ara`ns farem
ressó de unes altres—peró ja més modestes,
—ressenyes que`ns envien nostres corres
ponsals. El lector culte y amont del nostre
espandimen t artístic, també les veurá ab gust
y sabrá calcularne la importancia.

***
De Buenos Aires mateix:

«Segueix preparantse l'ambient, ab fortes
propagandes, per la campanya que, al Teatre
Odeón, ha de venir a ferhi la Marguerida
Xirgu, contractada per Don Faustí Da Rosa.
»La temporada comensará a mitjans de
Maig del any vinent. Desde Buenos Aires vi
sitará les principals poblacions de l'Argen
tina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, seguint el
seu viatge cap al nort per acabarlo a Cuba y
Méxic.

»Heusaquí, segons diuen, les principals
interpretará la Xirgu: María Rosa,
La dama de les camelzes, Frou-FroU, Zazb, yoventut de
incep, Miqueta y samare, L'amor vetlla, Magda, El
perfecte amor, La paila font, Rosmunda, Primerosa
(cpaquestes 4uatre últimes obres ha compra t
obres que

tá ensajantse el drama La Dolores den Feliu y
Codi ri a.

—SANTIAGO DE CHILE —En el «Centre
Catalá» hi ha tingut lloc l'estrena del drama
L'Obra escrit pel senyor Joan Avellanet.
El primer acto es el més interessant. Els
altres s'aguanten forsa, mereixeri tse el con
junt la bona aceptació que va dispensárseli.
En la interpretació, se distingiren en gran
manera la senyora María Planas, el director
del quadro drama tic Andreu Villarrubias y el
director del Tea tre senyor Casimir Ros que
s'encarregá, per deferencia al autor, de un
paper molt dicil.
El senyor Gira lt, molt bé, així com el Sr.

Noguera.
El decorat que s'estrena, original del jove
Joaquim Siu, novici en el dificil art de la es
cenografía, resulta inmillorable y fou cele
bradissini.
Se prepara Sota !erre den Pitarra per la festa
d'honor del director del quadro dramátic D.
Andreu Vfilarrubias.

Da Rosa 'Is drets exclussius de la versió cas
tellana) Locura d'amor, La dbna nua, La Alcaidesa
de Pastrana,Salom?., Elektr a, Papá, La Charra, Batalla
de dames y altres.
«A més, en Da Rosa ha adquirit els drets

exclussius de traducció al castellá d'una no
va tragedia que está escrivint Sem
Benelli,
que estrenará aquí la Xirgu, ab assistencia
del poeta dalia.»
--«L'Agrupació d'ad escénic del «Casal
Catalá» ha obtingut un nou éxit posant en es
cena el drama den Rusinol L'hIroe. Foja temps
que noins halita ofert una interpretació tant
arrodonida. Els senyors Bosch (protagonis
ta,) Arderiu (repatriat) Pons, Tassi y Biosca,
meresqueren les felicitacions de la conco
rrencia. En Juvé, en Vall, l'Alonso y l'Alsina,
com també les senyores, estigueren en son
lloc, distingintse per l'aplom y sobrietat ab.
que encarnaren els respectius personatges.
»La comedia El mart./ de la difunta que's repre
senta com a fí de festa, tIngué una execució
brillant per part de les senyores Palacios,
Bedós y Miralles y senyors Bosc, Arderius,
y Biosca.»
Varia:
—ROSARIO.—E1 quadro dramatic del «Cen
tre Catalá» te anuciades La mb de mico y La fo
rastera. Es d'esperarne, per la cura ab que son
fets els ensaigs, un éxit brillantíssim,
—CENTRE CATALÁ DE BELGRAN0,—El
president senyor Roca va llegir, davant de
una selecta concorrencia, El 791 del Rei den
Gutmera. Fou molt aplaudida la lectura. Es

Estroles d'alta lloansa
Premiada

en

els

Qua n

jvcs Fiarais

a

l'Ideal

de Badalona

d'engvany

desitjos assoleixen l'hora
jo ara vull cantar
reposar mos ulls abstrets, Senyora,
vosrra imatge que no sé oblidar;
rnos

encís que

de
en

imatge d'impecable línia;
d'ideal perfil;
en vostres ulls hont resplandeix, virginia,
l'anima, en vostra znitg-somrís sobtil,
en

en

vostra

vostra cara

unon esperit s'inonda,
batega, d'ernoció trement,
mos ulls s'encanten, y una veu profonda
sento que prova un madrigal fervent...

d'alta delicia

mon cor

Y quan mos ulls ja
pres mon esperit del

us han nerdut, amada,
fugitiu encant,
pera que fossiu dignament cantada
jo envejo l'estre portentós del Dant.

JOAN ARÚS COLOMER.
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ha resta helhica de Roses
La representació que, tal com se
havía anunciat, va celebrarse diu
menge, oferí tots els carácters de un
gran

aconteixement.
matí el poble de Roses

Ja al

sentava

l'aspecte

de

un

pre

dia de festa

major.
La nit abans, havent arribat, junt
ab el doctor Corominas, els come
diants de la <Casa de familia» que
s'havien ofert a representar gratuita
ment les obres del programa, el se
nyor Pons Pagés doná una conferen
cia pera preparar el públic. Lo que
vé a ser la tragedia grega, y el tras
sat, en linees generals, de la historia de la mateixa, fo
ren el tema que glosa el
conferenciant. El qual, en bri
llants paraules, advoca pera que se representessin
sovint les tragedies gregues—fetes pera despertar en
els pobles els graos sentiments y passions primitives,
—en les hermoses platges de les viles empordaneses,
en les que perdura encara la
influencia d'aquella rassa
forta y generosa.
A dos quarts de quatre de la tarde del diumenge, el
camí de Roses al Far se vegé atapait de gent que's di
rigía a la esplanada destida al espectacle. El cop de
vista que s'ofería, arrivant al escenaari, era enlluerna
dor. El !loe destinat al públic s'ompli desseguida. Se
representá primer Filoctetes. Es ovacionada la arrivada
de Ulises en la barca. El desembarc, maravella de
plasticitat, fa un efecte indescriptible.
Prometeu encadenat d'Esqui] se posá en escena en
segón lloe. Obté, igualment, impensades proporcions,
gracies al espléndit escenari natural.
El ciclop de Euripides clon la memorable testa, en
tre la emoció de la concurrencia. Y son
telicitats ab
entusiasme els actors senyors Queraltó, Peracols, Vi
ves, Calvet, Inca, de la <Casa de Familia» y la senyo
reta Castillo; els quals, dirigits pels
germans Coromi
nas, han realsat en gran manera l'espectacle. També
s'endugueren moltes y ben merescudes enhorabones
els organisadors senyors Cust (diputat del districte,)
Pi y Sufier, Joaquim Gay, Pous y Pagés, Garrigoles,
Rahola y demés persones de Roses, decidits entusias
tes de les hermoses testes heléniques.
LA kSCENA CATALANA els felicita també a tnts ple
gats desitjant que sigui un fet el progecte que hi ha
per l'any vinent: aixo es representar, en les mateixes
platjes, !'inmortal Nausica den Maragall.

Visions y parlaments de la
Llanas y Rabassa.

mía

musa, per Salvador

L'infatigable poeta de Mataró senyor Llanas, ha
format, baix aquest títol original y peregrí—ben
adequat al llibre y ben digne del autor, una sabo
rosa colecció de poesies, mostra
evident y suficient
-

apreciar les altes condicions de observador y pen
sador que ornen y decoren, per esbarjo de lectors, al
llore jat home de lletres que es el senyor Llanas. El
qual, metódich y ordenat, ha dividit l'obra que aca
ba de fernos la gracia de publicar, en vuit seccions
igualment interessants y francament recomanables
totes elles, que son: Els liecs—Els fracassats. L'apa
ssionament— Relleus Collaret de sospirs passionals
Trossos de una porcelana— renamorat de María An
tonzeta— Viszons y parlaments.—Obra la marxa un es
caient Prblec de la mía musa y la clouen dugues robus
tes y espesses llistes: una de les innumerables «com
posicions del mateix autor premiades en diferents
Certamens literaris y loes Florals» y l'altra d'«obres
publicades del mateix autor» entre les quals figuren
Misericordia, drama en tres actes y en vers, La mala
ánima, drama de les mateixes condicions, El
dtc, El nias malea, etc.
per

—

ta

Llibres que demostrin el valor literari que ressal
desseguida en el que estem analisant, no se'n

editen pas cada día, com ja deu comensar a sospitar
se'l lector pacient y sobtil. Es per aixo que voldríem
poder dedicarhi més temps y espai del que usualment
destinem a n'aquesta secció del periódic. En la im
possibilitat de ferho,—per varies rahons, -en lloc de
analisar, punt per punt, les diverses seccions de La
mía musa del senyor Llanas, pendrem una
poesía a
la sort y damunt d'ella ens entretindrem glosanthi
els procediments de que's val l'eximi artista de Ma
taró per produir els magnífica efectes literaris de
que vé plena a vessar la seva xamosíssima obra.
Obrim doncs, a l'atzar, Les vzszons y parlaments. La
plana 35 es la que'ns sobta y la poesía xxv, El trasal
lánric, la que comentarem,Idegudament, ab permís de

qui'ns llegeixi.
Es fosc:
Ab aquesta
y

precisa,

sobrietat, ab una sola pincellda gráfica
pintarse el quadro espléndit.

comensa a

el trasatlantic com un mal esperzt
que del pregón del ptlac les [unes han densa/
(vegis la exactitut de la comparado y lo brillant de
la imatge)

esbufegant

de rabia

Com donen, aquestes paraules, la sensació,
clavada,

del

trepidar del

«mal

esperit»

que, segons el senyor
encara, mancava la

Llanas, es un trasatlanticl Peró,
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idea de velocitat.

Heusaquí

com ens

la sugereix el

acaba? Com

desenllassa la poesía? Perque no va
posat l'artista tants personatges en una
díntre el mar, esverada y a les fosques,

se

nament haurá

poeta:
corrent tot

vera!,

es

apar ab ulls encesos un Argos
tenim l'escenari apunt, ab quatre tocs de mestre
La exposició está feta. Entremhi, y preparemnos ara
per soborejar el contrast, tant originalment observat
per l'autor, que ofereix, dintre el trasatlántic aludit,
la vida deis rics comparada ab la deis pobres:
A proa y a coberta ja'ls pobres han calla!;
(voleu més precissió, més justesa, més encant de Ilen
guatge? Doncs encara hi ha un millor. Ofir)
maleit

an el saló de popa s'hz sent ioiós burgit,
oh, forsa del contrast, allissonadoral «S' hi

sent

joiós

burgit»

y fins
hi toquen el piano, y allá s'han reunit
els que fins aleshores del món han de/cc/al.
Delicada manera, a fé, d'arrodonir la descripció. Y
notis la fidelitat, el coneixament de causa, ab que ve
estaments
nen distribuits, dintre la nau, els diversos
socials: «A proa y a coberta» els pobres que «han
callat.» «An el saló de popa» els rics, «els que fins
aleshores del mon han delectat.» Se coneix que el
senyor Llanas ha viscut la seva poesía d'aprop y ha
viatjat molt. Certs detalls de tecnicisme mai enga
nyen.
Peró seguim, seguim la lectura.
En la estrofa següent, el poeta decendeix un xic
de la seva altura y deixant una mica de lloc al crític
social, esclama el senyor Llanas:
Com que hi ha dbnes g-uapes no hi manquen curnpliments,
mrades espresszves, para ules enzmelades...
to de finíssima ironía que informa aquets
dos versos, el coneixement del mon y de la societat
que revelen, y's compendrá com, després, solament
ab una petita transició, consegueixi el seu autor om
plirnos de unes fortes cavilacions filosofiques. Ab
ploma d'or y frasse sintética mostra'l poeta la frivo
litat dels poderosos Uns modestíssims punts sus
pensius (...) colocats ab gran oportunitat, ens deturen
quadro... Y desseguida, sense
uns instants davant del
pensarshi més, tirantshi de cap, com qui domina tots
els recursos de la versificació, del contrast y del sar
casme, fulmina'l senyor Llanas:
els de tercera tenen uns al/res pensaments.
Aixó es: «els de tercera» —aquets son els emigrants,
els exilats, els desposseits per la fortuna,—no están
per pianos, jocs ni dones, per guapes que sien «Tenen
Quins pensaments
uns altres pensaments» Preciós.
serán? Qué rumien? No'nsho diu el poeta, y heusaquí
un
altre acert de l'artista El qual, coneixedor deis
ressorts literaris, prefereix deixarnos lliure la imagi
nació perque completem, a mida del nostre gust, lo
que acaba de sugerirnos ab tanta trassa.

nau y la nau
y rics y pobres en tal contrast y barreja insospitades.
Tindría rahó el lector si així preguntava y argumen
tés, y el propi senyor Llanas s'encarregaría de tor
narli la resposta en aquets termes:
Quan un sotrec terible se sent

(Mare de Deu')
y les onades

pel gran saló s'estimben ab furia agegantades
(Estudiis la sabia gradació d'aquets versos, rnentres
final:)
un hom s'aguanta fort per rebre l'efecte
pocs moments
y el monstre terrorífic s'enfondra
Tots ofegatsl Ja'ns ho pensáveml Ni el 7itanicl
Y aqui fineix, al fons del mar, sense consol ni re
ha servit per
curs ni esperansa, la composíció que'ns
fer l'análissis de la capacitat literaria del insigne au
tor de Vesions par/aments.
Ab molt gust reproduiriem, encara, altres planes
den Llanas, comentantles adequadament. Pero per
ferse cárrec de la categoría del poeta, creiem qu'hau
rá bastat ab El Trasatlántic fatal. Les demés composi
en

cions del 'libre están, si fa no fa, a la mateixa enve
jable altura.
Recornanem doncs, al públic, ab vivíssim interés,
les Vzsions y parlament, de la mía musa del senyor
Llanas, ab la seguritat que el lector benigne y dis
cret que's deixés convéncer pels nostres fervors, sa
bría agrairnos coralment l'incomparable passatepms
que, en els temps que correm, u proporcionaríem

Observis el

al/res peusaments
aixó es: pensaments de tercera, de pobre, d'aven
turer, que contrasten, per la seva austeritat y rigide
sa, ab les fácils divagacions deis poderosos... No pot
demanarse més intenció penetrant ni menos paran les
inútils a l'enginy de un escriptor inclinat a les cien
cies socials y filosoliques.
Y ara preguntarál lector, arrivant aqui de la com
posició Llanesca: pero hont va a parar tot aixó? Cóm
els de tercera traen

y

uns

ELS DE SANS
Saber l'Eduard
en Gai
hermós discurs, enérgic de

Ne fou president
Girbal Jaume que llegt un
per la con
tons y de forma impecable. Fou ovacionat
correncia.
El secretani senyor Vives Borrell Ilegf la obligada
memoria, procedintse desseguit a descloure els plecs
que contenten els nonas deis autors premiats.
Flor natural: senyoreta Clementina Arderius, per la
bonica poesía que publiquem en aquest mateix núme
el mestre

ro.

Reina de la festa: Lluisa Pujol y Buscó.
Al/res premis: Artur Masriera, Angel Garriga, Antón
Navarro, loan M. Guasch, Ramón Bassegoda, Vilá
y Dalmau, Ayné Rabell, Tintore, Caries Magriííá,
Manel Rocamora y Antón Busquets y Punset.
ActIssits:Baucells y Prat, senyora Morlius d'Andreu,
sen y ors A rús, Pere Gordi, Bassegoda, Salom y Morera,
Alsina y Clos, senyoreta Mercé Garí y senyor Camp
de Vilovt.
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Curiositats y anécdotes
MIDA

LA ACTRIU DEL FOC

491

Per aquest motiu es coneguda una
notabilissima artista nortamericana
que als ulls de la gent supersticiosa
adquirí una trista celebritat. Mal
grat el seu mérit rellevant, va ven
oblidada del públic
res poc a poc
degut a la extranya coincidencia
que anem a relatar

Caterina Claxton actuava en el teatre de Brooklyn
durant el mes de Desembre de 1874. El dia 5 del pro
pi mes y mentres la notable actriu se tróbava en esce
na, va declararse en el teatre un violent incendi La

Claxton ab una envejable presencia d'esperit va sapi
guer dominarse y dominar a tot un públi< ab la seva
enteresa y serenitat, y el públic abandoná ordenada
ment la sala evitant aixts les innombrables desgracies
que podien haver succeit.
Fins aqui hi ha tant sois un acte 'loable d' energía
que meresqué la simpatía ce tothom vers la notable
artista, que a la llarga carrera deis seus triomfs escé
nics, podía afegir aquest noble geste de valor y de
sang freda.
Mes volgué la casualitat que poc ternps després,
trobantse a Sant Lluts, abrandés el foc la fonda hont
s' hostatjava. Novament pos á de manifest aquella
serenitat que havía extes son nom fentlo passar de bo
seu meritori salvament
ca en boca en les lloances del
catástrofe
del
teatre de Brooklyn,
quan esdevingué la
escapá
de
la nova hecatombe.
y a través de les fiames
Pero aleshores ja comensá a semblar sospitosa aque
lla coincidencia; entre'ls tulles nortamericans s' esten
gué la temensa de qne per un mal art l'artista atreia
aquell fatal elerrent y poc a poc el públic va retreures:
«l'artista del foc, se vegé abandonada y anorreada la
superstició d'un poble.
seva brillant carrera per la

•••¦

Hungría s'obliga

PREVISORA

indicar en els cartells del tea
espectadors
tre el carácter de les obres a fi de gneis
sápiguen a qué atendres y puguin abstenirse d'anarhi
quan l'asumpte no'ls h.i plagui.
A

a

UN ACTOR
Era

un

modest

Bourgogne,
tant

un

actor

del

anomenat Gros

vespre el

seu

paper

QUE MOR! DE POR
petit teatre del hotel de

Guillaume, que represen
tingué la malestruga idea

tic nervios que caracterisava a Richelieu.
Als espectadors del seo teatre va semblalshi forsa
espiritual la troballa y aplaudiren frenétics celebrant
d'extrafer

un

al artista, peró
irreverencia y
Ilaume.

algú comunicá al interessat aquella
d'aquí s'en originá la nnort de Gui

Y ara, lo més sencill y probable fora creure qu'el
cardenal se mostrá irat y feu pagar ab la vida aquell
atreviment, car en 1633 no's gastaven masses contem
placions; mes no fou aixi. Per un incert Richelieu va
y volguent se
trovar graciosa la sorticla de Guillaume
y
guir la farsa, fingí un implacable furor feu empreso
hores al pobre comediant a la
nar sois per algunes

Conciergerte.
devingué trágica; el malhaurat

actor al veu
tancat
en
un
humit
y fose
de
la
justicia,
res en
calabós, que l'escarceller Ii digué qu'era'l mateix de
Ravaillac, y considerant la crudel sort que l' esperava,
finá maleint sens dubte la fatal pensada de posar da
vant deis ulls dels poderosos qualsevol de sos defectes.
L'endemá, quan obriren la porta pera posarlo en
llivertat, geia en terra el eadavre de Guillaume, l'actor
que morí de por.
rOSEP M.2 BALLESTER
"La farsa

mans
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ha PEISTORETEI
(Flor Natural

en

La dansa quel cos
Ileuger te vinclava,
ni la sents tant sois
ni l'has anyorada.

els 7ocs Fiarais de

d'enguany)

Sans

Sois sents el dringar
de l'esquella balba
al pas encalmat
de les teves vaques.

FLORS Y VIOLES?

«—Qué it donarem a
Qué li donarem pera

la Pastoreta?
aná a bailar?
Jo Ii donaria una caputieta
y a la montanyeta l'en faría anar.»
Remembrant

aqueixa tonada,
fugint de ciutat,
al camp raen

Vull sentir ta veu
fresca y regalada
en naitg les vessants
de les grans montanyes.
de

Alla lluny se sent
la veu apagada
d'un artruc pastor
que irat ameuassa,

blanca tan sois n'ets
amb l'aigua plujana
que't vá a sobtá al rás
peixent les rernades.

En aquell bell punt
brunzia per l'aire
aviat
per fona trenada.
un roc

sol, amic teu,
t'ha colrada!
Aprop teu se sent,
no

La Iluita esdevé

ardida, selvatge,

exquisida flaire,

la sang ha brollat
clapejant el rnarge...

sino baf clóit,
sentor que aclapara.

poguer fruir
l'encís que s'escapa
de ton gest humil
en rítmica danaa.

la Pastora ho
De sobte,
y

dolsa ilusió,
pastora Ilunyanal»

La

cansó

sublim,

La cansó seguía
forint de bel! nou:

la montanyeta
y a la terra plana
«A

s'es

trasmudadaf
Tos esguards, hont son?
els cerco endebades.
Ta veu,—tont d'amor
prat alegrava,—
que prest enroudif
com es acallada!

que'l

no

tot

hi
lo

es revé,
díu, enriolada:

—No manquen pastors
per mí, a la montanya!

ma

—

cóm

veu

d'espant corgelada...

tAdeu, mon amor!
Adeu, Pesperansal

—Ja soc vora teu,
pastora anyorada.
Te tinc al davant
y... no ho crec encara!

grapada

cara,
no't diu com abans,
que n'ets tota blanca...
ta

El

de Ilum reposada,
vull véurel fixat
en la meya cara

toma

que ella, esquerpa, reb
rientli a la cara...

tota

ulls

tos

Son primer salut
es

estanyols

y, si'ls

espitlles

anava.

—Pastora gentil
que tant ets cantada,
vull véuret d'aprop
en l'aspra montanya.

L'esguard

Mes, veig ella dalt,
que un pastor devalla,
y, creunat rostolls,
prop la noia's para.

Son els teus cabells
rnadeixa esbul lada
que a la tont no vas
hont te pentinaves:

jorn

un

de veu ressonanta,
ab l'esclat potent
de natura sana.

Y al Iluny, entre somnis,
la cansó morí:
hi plou,
ho mou.»

neva ni

vent

—«Sota l'ombreta, Pombreta, Pombrí.
flors y violes y rornaní,

L'amor deis pastors
deu ser cosa blana
si el solen cantar
en flauta de canya;

CLEMENTINA ARDERIU

@

den dar ferm y dols,

Lo selecte del programa y l'entusiasme deis orga
fan pre veure un bon éxit artístic y econmic.

nisadorF,

R CELONÉS
companyía Mántua-Santacana que,
gut anunciant, alternava ab peltcoles la

La

NOVETATS
per nostre

benvolgut

confrare El Tea/re
celebrarshi dimars un festival a benefici
de les victimes de la Galerna.
Hi pendrán part distingits elements arttstics y serán
posades en escena les obres La Baldzrona den Guime
rá, La alegría que passa de Rusinol y Morera, un acte
del drama de l'Iglesias El cor delpoble y la tragedia
den Carrión El
de Crist.
A

més contribuirán

els Putxinel-lis deis

tv

la festa L'Orfeó Barcelonés,
Gats y l'Esbart de dansaires.
a

hem vin

represen tació

sensacionals, ha tingut el bon gust de posar
impresió dramática de l'Iglesias Liadres.
mateixa obra
despedirse del públic, dime

de obretes

Organisat
Cata/a, deu

com

en escena

la

Ab la
va
passat, aquesta companyía.

cres

ESPANYOL
diants que actuaven en aquest local culti
vant, tatnbe, lo que s'ha donat en
anomenarne teatre
guinyol, s'han despedit igualment del públic.
Els

Van

come

sense

comentaris a questes

dugues noves.

No per

desconsideració als actors, sitió per no repetir el cri
teri, sobre guinyolismes estantissos, que
ja esposárem
oportunament.
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Mont Carmelo (Harta):
passat, ab una concurren
cia qu'ornplenava el local, se posá en es
cena la comedia en tres actes Fe, Patria
y Amor, baix la direcció del senyor
Francesc García.
En Ilurs papers s'hi distingiren en Cu
bells, Barrera, Estana y els demés coo
peraren mitjanatnent.

Diumenge

Orfeé de Sans
Per la diada de la festa rnajor, dia 24 y
alternant ab números mnsicals, se repre
sentaren les pesses L'ingenua y Celos
d'un Rei, baix la direccié del senyor
Cams.
En el desempenyo ne tragneren forsa
partit la senyoreta Guardia y seiyors
Camps y Virgili; els demésdiscretament.
Ateneu Gracienc de U. F. N. R.
Váris socis d'aquesta entitat posaren
en escena el passat diumenge la comedia
en tres actes den Morató El tresor, ab la
cooperació de les senyoretes Persiva y
Hernandez.
Per part d'ells l'execució va esser de
ficienta.
La comedia Amor es cego, va tenir que

sospend res.
Nova Estrella (Sant Gervas0
Bon éxit assolí la fundó que en aques
ta entitat se celebra el día 25 del corrent
car ja tela temps que no s'havIa posat en
escena una obra tant ajustada con] La
mare eterna. A izó si, tots quants hi pren
gueren part hi posaren el coll pera sor
tir airosos. En primer lloc hern de men
cionar al senyor Sala (Frederic) que 's
porta com bon actor, interpretant el pa
per de (Florenci» duna manera magis
tral: segueix després el senyor Guasch
(expert director d'*-scena) detallant y
encaixant superiorrnent el paper de pare,
la senyoreta Blanco, corn a novella ac
ttiu, ab el paper de aMarió» se li pogue
ren apreciar bones condiciona pel teatre
car l'encaixi pertectament, en Ferrán en
eL'enganya amos» distragué torsa al au
ditor), y en Casadesús, Perrnanyer y
Coll ho teren discretarnent.
Per aquesta obra se pintá un decorat
éxprotés degut als senyors Espafió y Mi
gués; tela molt bon efecte.
Finalment se Ilegiren unes guantes
poesies del eximi poeta Ignasi Iglesias
La tunció era en honor seu.
La

.

Ateneo Radical LI districte
L'estrena de Malallies del cor de don
Amadeo Abelló, es una obreta ben versi
ficada que l públic escolta atent. Molt
bé la senyora Valer°, senyors Pijoan
Ballbe y nen Palacios.
El senyor Aguado recita Un ball inte
rromput del Jove Segura, a plaudint l'au
ditori al intérpret y al autor que tingué
que sortir en escena.

Foment Andreuenc (Sana Andreu.)
Bala li-direc-c-1674-e-l'Antoni-CiP75717-1gué Une la representació d'una obra cas
tellana que per no ser del carácter de
nostre revista en farem cas ornis.
Després representaren la sátira d'en
Husillo' El Pintor de Miraeles: En la
execució agradaren moltissitu les senyor
retes Mestres, Pla, y Mas, corn tarnbé es
Srs. Donato, Sabatés, Bartrina, Aigua
senosa y Llop.
Aquesta funció fou donada ab motín
d'haver d'abandonar la terra catalana el
joya Jaume Donato, que va contractat a
Méxich, per quatre anys, ab la cona
panvia que dirigeix Peminent actriu Eli
sa de la Maza.
Desitjem al jove actor que li provi, al
emsemps, tota menat de prosperitats.
-

Café Asturias (Corts 510
La Dida, y iLladresI han sigut les obres
darrerarnent interpretades sobressortint
en
les mateixes les actrius senyoretes
Guart, Sagues, y senyores Casals, Esteta,
Monné, lila, Ferrer y Cosin.
La Senyoreta Pallarés cal que estudii,
sinó trovará fracasos cona el de l'obra
den Pitarra, que la feu desacertadement.
Centre catolic
Les obres El misteriós Jimmy Samson
y En Joan del ós (sense dames) no les co
neguerena per lo destigurades que ana
ren. Si bé es cert que foren
presentades
ab tota propietat recriminem que ha
venthi obres expresses per aquest teatre
se recorrí a cornetre crirns artistics.
No
saltres ab imparcialitat elogiem lo just:
mai coutrassentits corn aquest, quels
autors no haurien de tolerar.
La sala plena de gorn a gom.

nit, obtingueren bona execució y foren

escoltades ab religiositat pel:public que
assistí a la testa per cert no molt norn
brós.
La senyoreta Escriu, interpreta les
obres ab afecte, corn els senyors Salórn
Ventura, Morera, Vinas, Brunei, y Malet
foren aplaudits de vetes. La presentació
tenia molt que desitjar.
Pel mes vinent La boja del mestreGui
rnerá y Somni de gloria den Graells.
Centre Sant Antoni
Ab una execució discreta, s'hi repre
senta. Fraticida y Tal hi va qne no s'ho
creu (sense dóna.) La primera tingué una
felisa execució pels senyors Fontbernat
(gerrnans,) Torras y Campoy. La segona
a ná quelcorn deficienta.
En ensaig Els fills del mar cona també
una de les primeres obres que's posarán
en escena será Capa! cim.
La

Marguerida

més d'un drama castellá, s'hi repre
senta Les carolines. Hauriern preferit que
el non director sonyor Corrnand hagnés
escullit un drama de la terra y no una
adaptació rnassa coneguda. L'elenc que
dirígela es torta discret, sobressortint
els senyors Nevot, Llop y Zatont.
A

d'U. F. N. R. del districte II
Dissabte de gloria den Folch y Torres
y La nena del Vendreil obtingueren una
execució passadora, notan tshi potser en
conjunt manca d'ensaigs. Cal esmentar
els senyors Alabart, Jordá, Treral y Rin
sa y senyoreta Camps. Els dernés regular.
Aquesta entitat prepara testes de relleu
cosa que elcgiem car es escullidíssim el
públic que assisteix sis actes que se ce
lebren
Centre

Ateneu Obrer del III districte
Les ()bretes Per una capa, Neus y Malo

DE/1105TRES
CORRLS130115A

/,

tenir altres
poguerem assistir a la
fundió que celebrá diumenge, dia 18 la
secció d'aquesta casa.
L'obra posada fou Terra batxa.

Reus.--eLa Palma». Per

ocupacioos

no

Tant sois podem dir quels protago
nistes estaven confiats al senyor Benet
y senyoreta Basseda.
(Fraternitat R. Radical».

Diumenge

passat, ha 25, la seccióideala :mateixa

capitanejada

per en Josep M. Benet.
dona una extraordinaria funció posant
el drama en tres actes den Rusifiol,L'he
bona inter
reu Escampa, obtenint una
pretació per part de tots y en especial el
senyor Benet y senyoreta Basseda.

Gratallops.—La companyía de decla
encapsulada per la parella Benet

mació

-
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Basseda, durant els dies 10 y 11 del co
rrent t'esta major d'aquesta vila,va donar

dugues

tnncions en el tea tre de la socie
«La Fraternal e Instructiva», corn
postes de les obres: dia 10, la balada den
Pitarra Lo Iliri cluigua y la traducció
Sense sogre; dia 11, un drama castel la y
la passa del naalaurat Campany Cassar
al vol obrenint Lotes franca interpreta
ció y essent desernpenyades per les se
nyoretes Basseda, Galtés y els senyors
Benet, Vila, Salvat y Riba, arrencant
forts aplaudinaents al fill8iiSar els actea.
tat

Canonja. «Teatre Nova Amistat».
La cowpanyía Benet-Besseda,1 dia 15
del que corre dona una representació
del drama de Rusinol
hereu Escampa,
prenenthi part tota la cornpanyía y obte
nint bou desempenyo.
—

Olot.—En els dies 25, 26 y 28 d'aquest
la c(Anpanyla Xirgu posa en escena
en nostre teatre Principal, les obers La
dama de les camelies, El misteriás Jimmy
Samson y María Rosa. En tots tres (lipa
el teatre pie, especial naent el primer en
que va aparéixer molt avena de comen
sar la funció el cartell de
que queda
ven despatxades totes les loca litats.
1.9 execució de la primera wolt be, en
particular la senyora Xirgu quin inimi
table treball Ii valgué repetides vegadea
forts aptaudiments obligara en el final
del drama aixecar el teló sis o set vega
des. També molt bé elssenyors Ortio y
Vilallonga. En el paper de protagonista
d'El misteriós Jimmy Sameon el senyor•
Ortin Ii doné u.n relleu esmeradíssim si
guent rnolt aplandit-Bé també les senyo
res Sautolaria y Faura y senyors
Munt
Rosés, Vilallouga, Ayinerich, Miquel y
mes

Capdevila.

Ab María Rosa, del gran Guirnerá, la
senyora Xirgu hi estigué colossal acre
ditant una vegada més la seva fama de
eminent actriu. Hl senyor Munt Rosés
ab el «Marsal», una mica exagerat, no
obstant va agradar forsa. 1.a senyora
Faura y el senyor Aymerich feren es
datar la rialla con tinnament ab les se
ves graciositats, y en el seu lloc els se
o yors Vitallonga, Ortin, Miguel y Amo
rós.
Castellar del Valles.
«
Patronat
obrer de sant Josep.» El dis de l'Assun
ció s'estrena el tea tre d'aquesta societat
ab el drama Catalunya y el saludt 33,333
obres escullides pal novel' quad ro d'afi
cionats de la casa pera fer el seu debut.
L'execució de les esmentades obres aná
bastant arrodonida, distingintse en pri
mer lloc els senyors Torras, Garriga y
Ribatallada, secundata ab molta discre
ció pela senyors Sabé, Rexach y Llobet.
Tots ells compliren el seu cornés ab
amor y entusiasme sortint tothona molt
satisfet ja que no s'esperava que fessin
lo que van fer tenint en compte quels
jovenets que cornposen el quadro sortlen
per primer copen escena, exceptuantne
algún qu'anys ~era formé par, bala
la direcció d'en S. Sellent. del «Teatre
de Nois», de bona recordansa.
Als aplausos ab que el nombrós pú
—

V.t;

blic qu'ornplía el local premia la seva
tasca, unim sincerament els nostres de
sitjantloslii forsa entusiasme y constan
cia per coureuar el culte y profitós art
de Taita.

Arenys de mar.—El dia 15. en el
Arenyenc» la companyla Mo

«Ateneu

rera-Massip,

va
donar I' scosturnada
funció teatral, formant el programa ab
la traducció en dos actes, Mirallets per
cassar aloses y l'herniós drama 1íric de
Guindará y Morera La reina bella.
L'execució, iumillorable per part de
les pri meres figures, seny ora Morera y
sanyor Massip, que foren cuidadosa
ment secundades pel resto de la com
pa u yla

Taradell.—El cCassino de Taradell».
ha solemnisat la festa mejor representant
el drama den Pitarra, La creu de la masia
en la que hi prengueren part les actrius
Lluisa Fernandez y Antonia Ugas y els
joves aficionats senyors Papel I, Vila (P.
y M.), Riera, Brugalla, Amat, Carreras
y Bausells. Els que treballaren ab mes
serenitat y acert foren els senyors Bru
gaita y Papell. Els demés rnolt discrets
y voluntariosos, resultant en conjunt
una representació del tot bona.
Sallent.—«Ateneu Catalá»El 15 van
la comedia den Saltiverí Un
mor, ressucital, ab els ma teixos a pis udi
menta que'l primer dia.
Y el dia 18, Ya tenir lloc una vetllada
a
benefic1 de la «Lolonia del Ateneu
integral» per'obsequiar a Is nena y nenes
ab diálecs pels mateixos y els aficionats
van
interpretar un diálec original del
consoci Robert Peramateu, quin titol
ignorem per no constar en el cartell.

rf.produir

Mataró .—Tea tre Euterpe». La com
Morera
Massip. el diumenge
tarde y nit, varen escullir un bonic pro
grama compost de les obres Don Gonza
lo o Porgull del gec (per els mateixos a r
listes de la anterior fundó) y acabé ab
el sainet Qui compra maduixes que signé
tarnbé executat pels qui el varen inter
pretar en les anteriors representacions
que per tal motiu sigueren premiats ab

panyía

a

-

pla usos.
Y.a la nit

varen

detectamos ab

una

producció del fundador del Teatre Ca talé
Pitarra, Lo Jerrer de tall, fent els prora
gonistes de l'obra el primer actor Bozzo,
en el paper de «Mestre Jordi», y la pri
actriu Morera «Baronesa» que si
gueren rnolt ben secundats per les ac
trius Ferrer, Pujol y els actors Furquet,
Rovira, Martí, Cervera y Martori y la
senyorela Ortíz, que al dificil paper
de «Manxaire, sapigué donarli una na
turalitat tant ingénua que va ser pre
rniat son treball, en companyla de les
dernés parto, ab forts picarnents de
mera

I118118.

Y acaba

vetlla ab l'estrena en
en
dit teatre de le co
media del satfric y festiu pintor-poeta
Rusifiol, Els jocs Jlorals de Vanprosa,que
fou posada en escena per l' actor cémic
senyor Torres qui sigué secundat per
la

aqueix noble

y

la companyía y essent l'obra pre
sentada ab tot l'aparato que'l seu argu
ment requereix.
La concorrencia aplaudí ab entu
siasme.
Se anuncia en aquelx teatre, per el
próxim diumenge, dia 1 de Septembre,
el benrfici de la eminent actriu Maria
Morera, ab les obres La mare y La Bal
dirona y al mateix temps la companyía
donará coutiat al públic mataronenc.
tota

Sabadell.—(Teatre Euterpe›. El dis
sabte 24, debuté, una companyía del
«verdader Gran Guinyol Catalia (aixís
s anuncia) bala
la direcció del actor
Manel Espinosa, la qual alterna ses fun
ciona ab atraccions sicalíptiques.
Les obres que representaren foren
La bruixa y El molí parat.
Son dues obres que no val la pena de
comentarles.
Diumenge a la nit ens dona comiat
aquesta improvisada companyía.
Choral Colón». hl passat
hi doné una funció una corn
panyía d'aficiónats de Barcelona, baix
la dírecció d'Isidre Mutífió, el qual posé
en escena el drama El Mil de papen que
fou desempenyat pels senyors Rull,Mu
tiffó y Bayés, sentne secundats ab bon
conjuut pela senyors Bonfill, Alsina,
Cerdá y Perelló, la celebrada actriu se
nyora Adela Arasa y la senyoreta Agne
ta García.
La traducció d'A ulés Tot eor, teu riu
re moltissun, pel senyor Ruil y
demés
(Societa,

diumenge

térprets.

Igualada. Els dies 24 y 25, en el «CdS
sino Mercantil» tinguérem la notable
companyla que dirigeix el primer actor
Jaume Borrás y de la queen forma part
com a primera dama
la eminent actriu
Ernilia Baró.
El primer dia se posaren les obres
El tresor, den Morató y L'oncle Rector,
den Folch.
En el segon dia se representég poema
de l'Iglesias Flor: de cingle, qual exe
cució va aliar cona una seda, Iluintshi
tots

sos

Totes
éxit y el
dissim.

intérprets.
les obres

públic

obtingueren grandiós

va

quedar complascu

Cornudella.—«Teatre Intim». El dia
25 se representé el 0:1012MCC de Josep M,'
Pous De Pelagalls a Barcelona y el sai
net La familia Picarol, den Saltiveri.
El monolec fou interpretat pel grados
actor senyor Abella, que'l representé ab
forsa naturalitat y arrencé sorolloses
rialles del públic qui coroné el seu tre
ball ab merescuts aplaudiments.
Hl sainet va anar natjanament, de
gut a manca de ensaijos y fou Ilástirna
perque es una °brete ab la qual pot pa
ssarse una estona ben distreta.
En quan a la presentació escénica y
deis personatjes, molt bé; aixb si, ben
caracterisa ts.
Olot.—«Teatre Principal». Poden ben
calificarse de grans éxits les funciona
que venen donaut durant aquest istiu
la companyía de la Marguerida Xirgu.

---
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El dia 22, representaran una obra cas
tellana y Electro, traducció de Joaquim
Pena.
La execució escalera en abdues, ma
jorment en l'illtirna que obligaren a
forsa de molts aplaudiments a aixecar
moltes vegades el taló al final de la tra
gedia. Els intérprets aren les senyores

Xirgu, Santolaria, }"aura, Balestroni,
Coy, Rodrigues y Huguet y els senyors
Vilallonga, Munt Rosés Miguel, Ayine
El teatre
rich, Ortin y Capdevila (F.)
ple.
El diumenge seguent van donarnos la
traducció L'ase d'en Buridan, siguent la
representació molt ajustada, no obstant
no agrada. El públic olotl prefereix cent
—

voltes mes les comedias deis autors ca
talans. En cambi en El pintor de mira
cles del riostra Rusinol tothom en sortf
molt satisfet. Molt be els senyors Munt

tes

de

perfecció a ningú,puignoestán

en

Teith.—«Teatre La Palma». Ab el gran
t'ora de voluntat que's requería fou
representat el passat diumenge per un
quadro de novells aficionats y ab la coo
poració de la senyoreta Romagosa, el
drama d'en Bordas La flor de la mon

ni tampoc aná pas malament;
el que convé es qne's repeteixi aquet
petit sacrifici ab algun altre fundió a fi
de ter práctica y poder un altre dia for
mar d'elle un quadro de ben arrodonit
conjunt per ernpendre obres de més
val ua.
Se ;Asá com a fi de fasta, ab asistencia
de l'autor. la pessa de E. Benages Cro
quis del natural, intrepretada pel qua
dri) de veteranos, qui arrancaren molts
forts pica ments de mans y crits dama
obligat
nant l'autor, veientse dit senyor
del
a presentarse, per satisfer el desig

tanya.

pábilo.

aquet

Rosés, Arnorós, Aymerich, Capdevila

.1.,Capdevila

F. y les senyores Santola

ria, Faura y Coy.
El

teatre esteva atestat.

ei

No cal

retreure

cas

ni detallar ala daten

—Han sigut escripttirats pera actuar en el Teatre Piincesa
de Valencia, durara la temporada d'hivern, la primera ac
Buxens y
triu senyora Dolors Marsal, el galán senyor A rtur
y J. Ba
Baliart,
Eduard
Torres
Manel
actors
senyors
els
nyeras.
—L'obra escullida pel primer actor Don Jaume Borrás, en
Rusinol, tra
son debut a Madrid, será El místico del eximi
ducció de Dicenta.
—Ha sigut contractada per l'empresa del Teatre Apol
Pactriu senyora Mercó Ferrer.
—Pera actuar durant la temporada d'hivern al Teatre
Líric (Paralel) han sigut ajustats la primera actriu senyoreta
Mercé Daroqui y l'actor senyor Leandra Cinca.

(Paralel,)
Avensa ab gran rapidesa, dintre la nostra Bibliote
magnifica comedia den Pitarra

ca, la edició de la

LA DIDA
32 págines de la qual van ab aquest número y corres
ponen als nostres suscriptors.
Tenim en cartera, per omplir les setmanes que fal
tin per obrirse la nova temporada del Sindicat d'Au
tors (vol dir abans de tornar actualissims els folletins
de la Revista) altres magnifiques produccions, també
ben populars, pertanyents al Teatre Catalá.
Per actuar al Teatre Conservatori de Manreaa, durant els
díes de la testa major d'aquesta Ciutat, hi ha contractada
una notabliíssima companyfa catalana dirigida per l'Armen
gol Goula y en Josep Nieto y de la qual formen part les pri
Elvira Frernont, Carme Parreno y Antonia
meras actrius
Verdier ab unió de les senyores I3ayona y Carreras y deis
senyors Ballart. Llano, Bals, Strems, Sierra, Comas y noi
Llano.
Se posarán en escena, constituint el programa del primer
día, la comedia en tres actes den Pitarra Lo dir de la gent y
la pessa Sense sogra.
Mai se fa tara si el cor es jove, la deliciosa comedia de
l'Avelí Artís, junt ab la popular Gent d'ara den Coca,
plirán el programa del segón día.
Es de esperarne un éxit extraordinari.

om

Tenim
1.1

el gust de
comunicar que:

rnarxat cap a Bilbao pera ingressar
la rompan yía Guerrero Mendoza, trencant aixís el con
Dramática
tracta fet anteriorrnent ab el Sindicat d'Autors

—1.'Alexandre Nolla ha

en

Catalans.

—El dramaturc Josep Pous y Pagés, ourant sa estada a
Avinyoriet del Empordá, ha escrit una comedia en quatre
actes que du per nom Senyora avia vol marit.
—L'A peles Mestres, comprenent que aquesta es la millor
estació pera correr mon, s'ha ausentat de Barcelona, desit

jós

visitar

de

algunas poblocions

quals llocs tenen

encisats

y viletes de
al eminent artista y a

Catalunya,
distingi

sa

da muller.
—Pera fer l'«Espinilla» en dugues representacions de Los
ha sigut
dos pilletes, que's donarán diumenge a Novetats,
Gal
contractat l'aventatjat actor del Teatre Catalá l'Avelí
cerán.
—La

companyía Jaurne Borrás-Emilia Baró

sentará,

a

Piara, Terra baixa, Mestre

Olaguer

el día 8 repre
y El pintor de

miracles.
—Ha ingressat en una companyía accidental que ha for
l'actor Villagomez, pera treballar a Tortosa, Pactriu es
timable del Teatre Catalá senyoreta Carme Roldán.
mat

—L'Ajuutarnent de Badalona ha dedicat un carrer al plo
drarnátic, fill d'aquella població,
rat poeta-pedagoc y autor
l'Antón Bori y Fontestá.
y en
—En Josep Morató ha acatiat un drama en tres actes
contrabandista.
vers, rotulat El
Dramátics
—Dilluns vinent, día 2, el «Sindicat d'Autors
Catalaus» celebrará junta geueral extraordinaria, en el local
acostumat,

<A teneu

Barcelonés,»
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Benefici

DE GANGUES

a

nostres abonats

"bots" de cornedies
A la

presentado d'aquest anunei,

en

s'entregará

nostre

en un

k

acte

Fldministració, Piusa del Pí, 5,

per 2 pessetes

les següents DL1J OBRtb que constitueixen el segón bOT, que son:
Als peus de posté. Comedia
ha Cadernera. Comedia
El testament. Farsa

en un

acte, de fosep Ponsa.

en un

en un

acte, de M. Palá M.

acte, de Lluis Puiggarí.

Els entremaliats. foguina lírica

acte, de Figueras y Salvat.

en un

Carnestoltes. Diálec de josep Asmarats.
El bon Iladre. Comedia

acte, S. Bonavia.

en un

Dordi Flama. Quadro infantil
Al peu de la Creu. Drama

en un

en un

acte, de Adriá Gual.

acte, de Ramón Escaler.

Entreacte.-El Ram de la Passió. Monólecs, de Escaler y Burgas,
ha malura. Drama social
Pera la presentació d'aquest anunci,
trant el present número el

en un
no

acte, de Lluis Viola.

cal tallar el cupó, n'hi ha prou

qual sagellarem y

mos

retornarem al interesat.

Si 's vol adquirir alguna d'aquestes obres per separat, costen 50 cént. exemp.
Les de mandes de foro deuen venir acompanyades de
céntims pel franqueix

y

son

impont y

a

més 35

certificat.
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