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La f o r n a 1

<*>

Es nit y ben nit.
En Ja gran foscor del poble adormit
brilla misteriós con un foch sagrat
el de la fornal de la ferreria;

y el manxaire apar un déu encarnat
qu'el caliu del món incansable atía.
Es nit y ben nit.
En la gran quietut del poble adormit
dringan a compàs el malls galopant
demunt de l'enclusa, ab tanta armonia;
que semblan dos veus fonentse en un cant:
el cant de la nit forjan el nou dia.

(*)

Del llibre inédit •Notes de color•.
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Conversa amb en Josep M. a Folch
i Torres, sobre Teatre d'Infants
Amb motiu de !"estrena de la Rondalla escénicd ela Xinel-la Preciosa o Galdric i Guiomar~. que amb tant d'éxit vé representant-se
en el Coliseu Dompeia. varem tenir el gust
de saludar al seu autor. nostre volgut amic
Josep M.<l Folch i Torres.
De la agradosa conversa tinguda, n'hem
retingut els punts que fan referenda directa
amb elteatr·e infantil, i no dubtem en fer-los públics, segurs de que no deixaran d'interessar
als nostres lectors.
-¿La visió que vosté té del teatre de nois,
es la que·s trasllueix en les seves obres?
-Jo no sé si en les meves obres de teatre
s'hi trasllueix cap visió, pero, si haig d'esser-li
sincer. jo no tinc determinada visió quan escric pels infants. més ben dit, quan escric pels
que jo considero els meus lectors assiduus.
que no son precisament alió que se'n diu infants. Als xics, com als grans, els interessa
Iota cosa que sia susceptible d'alçar en el llur
esperit, manifestació de joia, de dolor, de tendresa o d'alegria. Tot autor que sapiga fer
vibrar una o varies o totes aquestes cordes,
oblindra del públic, sia de grans, sia de xics.
el tribut de !"aplaudiment.
-Pero, vos té no es limita a aixó ...
-Es cert que nó. Ja sé ço que vol dir ... Vol
parlar de la finalitat que persegueixo: si educativa, si moral, si ...
-Aixó es.
-Jo no sabria que dir-li. Aixó de la recerca
d'una finalifat, no ho he entés mai. Jo no cerco
res ... Un autor amoral, no fara res moralitzador; un autor bo de mena, fara obres exemplars sense necessitat d'intercalar sermons en
el dialeg de les seves obres. Crec que amb
aixó, dic bastant. El qui cerca fer triomfar la
bondat, i no es bó, fara obra artificiosa, i sera
forçosament dolenta.
-Vosté, segons veiem, ens porta un iniciament de Teatre d'Infants, que no s'assembla de
res al teatre infantil que coneixem amb aquest
nom. Vosté fa treballar els grans mès que'ls
petits. ¿Aixó ho fa premeditadament o es un
fet casual?
-Premeditadament, no. La prova esta, en
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que altres obretes meves han sigut representades exclusivament per nois i noies: pero aixó
no vol dir, que no prefereixi el teatre d'infants,
interpretat per persones majors. perque crec
que interessa més als petits.
-Ha dit nois i noies ... Aixó ens porta a
pensar en aqueixa qUestió tan debatuda entre'ls elements del teatre católic, de si el teatre
ha d'esser bissexual...
-No segueixi. D'aixó no se n'ha de parlar
mai. Tol aquell que tingui el concepte just de
ço que vol dir leatr·e, no pot deturar-se ni un
moment en pensar en la possibilitat de que pugui esser teatre la cosa absurda que ocorre en
certs llocs on son bandejades de l'escena les
dones.
-Sf; pero el teatre católic, en el qual abunden les obres per a infants ...
-Confesso que no conec gaires d'aqueixes
obres, i per lo tant, no puc dir si elles poden
o nó deixar d'esser absurdes. Tal volta sí, pero
ço que crec poder afirmar, es que ha d'esser
dificil que arrivin a fer vibrar aquelles cordes
de que li parlava ...
-¿Pensa vosté continuar escribint noves
obres del genre de ela Xinel-la Preciosa~?
-Ja en tinc alguna altra d'escrità: i, en realitat, penso correspondre a la gran benevolencia amb que han sigut acullides les dues o tres
que porto estrenades, emprenent, d'una manera continuada, i amb més bona voluntat que
mérits personals, la constitució d'aqueix teatre
que no sé si anomenar d'infants o de grans
o tot a la vegada. Seguidament el Sr. Folch
i Torres ens parla dels seus projectes per a
la próxima temporada, pero com que'ns demana que no fessim públic res de ço que a ells
es refereix, fem punt final, remercianf-li Ja seva
atenció i fent vots per a que'ls seus propósits
puguin esser realitzats en profit de l'art escénic de la nostra terra.
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Grans de sorra
La calda del estiu que to1 ho abrusa
enjoya a Ja platja y l'amara de sol.
y aquells grans de sorra que bullen, escaldan
als que de naxensa no'n sénten el foc.
El sol de Ja dilxa, també besa als homes
en Ja platja hermosa honl regna l'amor;
:;os petons enJayren o enfonzen la vida ...
son los grans de sorra que brillen al sol.
losePH ALEMANY Y BORRAS.

Cròniques ciutadanes
El «eh a ria tà n»
Si l'escolteu i el creieu vos curarà lot seguit
Iotes les vostres malures.
Ell vos donarà unes herbes miraculoses
que vos faràn desaparèixer com per art d'encantament el dolor d'estòmac, el reuma, el mal
de cap, el mal de caixa!, vos arreglaràn el fetge,
vos enfortiràn els pulmons, vos resguardaràn
d'encostipats i en general vos deixaràn a punt
de passar tranquilamenl sense la més lleu
molestia un centenar d'anys de vida. I si tant
l'apureu, el bon ccharlatàn• vos garantitzarà
també, per mitjà de les mateixes herbes, la
crescuda ràpida i abundosa del cabell i vos
dirà de la manera que ho haveu de fer per a que
aquell mateix preparat serveixi per esmolar
ganivets i llimpiar llautons.
Jo l'hi he sentit esplicar ca~;os i més casos
en que el seu remei ha caigut com una intervenció providencial dins de la casa del pacient.
I no penseu que siguin falornies. perque ell
vos ensenyarà tot seguit el retrat del malalt,
del pare del malalt, de la mare del malalt, dels
germans i de Iota la familia; si malgrat això
vos veu somriurer desconfiats vos mostrarà,
per acabar-vos de convèncer, una carta de
cpuño y I etr a• del propi interessat amb una firma
i rúbrica més complicada que la de cap notari,
amb la quina prova. que gracies a les herbes
miraculoses va sortir de les portes de la mort,
tant sà i tan satisfet com sí rès haguès passat.
I finalment, vos convencerà de que aquest remei

no ha caigut a les seves mans per elzar, sinò
que és fill d'un estudi fadigós, fent gala dels
seus coneixements, citant màximes d'autors
notables; dient paraules franceses. italianes,
llatines; parlant dels seus viatges a l'estranger
i esplicanl amb grans detalls la seva estada a
l'lndia. Una lndia pintoresca descrita per l'imaginació fantàstica de ccharlatàn•.
lo m'hi paro sempre embadalit a escoltar
aquella oratoria de carrer. i en veritat vos dic
que fins me plau deixar-me convèncer somrient
de l'eficacía del remei miraculós guaridor de
Iotes les enfermetats.
Qui és, al fi i al cap, que pol enorgullir-se
de no haver escoltat mai la paraula cridanera
d"dlgún ccharlatàn·?
Qui no té el seu ccharlatàn» de parlil que
l'hi ha de portar el remei eficaç per la curació
de tots els mals socials?
Qui, en el míting. en l"assamblea, en la conferència. no ha sentit el ccharlalàn• que"ns
promet el remeí prov:dencial que ha de portarnos: abundancia de treball, bons salaris, economia, bon govern, bona administració, equilibrí social, i altres mil merevelles per endolcir
la nostra vida?
Ningú!
I penseu que tots aquets que creuen amb
els ccharlafans» trascendenlals se miren amb
indiferencia i fins amb fàstic el pobre ccharlatàn· de carrer, pintoresc i divertit; sense veure
que deixar-se enganyar tol somrient es d'una
gran picardia, men!res que deixar-se enganyar
de bona ré es d'una gran ígnoscencia.

A Clavé
Lt:.'tA:

llt~~trc

L car.dlll

Un jorn, el poble que Moisés guiava
per aspre terra i arída regió,
i quin penar, tan sols aconortava
veure per ff, lo lloc de Promissió;
senti amb crudel espant, que s'embogia
per una folla i enguniosa set;
i el Profeta, veient que defallfa.
tornà en fontana. lo penyal d"Horet
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Com a Israel un temps, al nostre poble
abrusava sa gorja set mortal;
sentí una 'Set d'un viure pur i noble:
!'enlf ser de bellesa i d'ideal.

I encar que dura tasca ens deixés laços.
cansons gentils ens treien el fatic;
qu'elles ens daven nova força als braços
per estrenyer I amor demunt del pit.

I tu Clavé, amb ta vara. no a la roca.
al cor dels catalan::, vas colpejar;
i al punt mateix que ta vareta els· toca,
les aigues de Castalia van rajar

Capdill vident: quant nostre esguard s'alçavers al cel, per ton geni extasiat,
[va
ton dit, llavors, un punt li senyalava.
qu'era un estel d'immensa claretal.

I en::, caigué el sec crostam de la rutina,
en :::.ê en 'Ses aigues pures, sadollats;
sor·tirem d'elles, amb beutat divina,
con si de nou Iols fossim infantats.

Era una estrella que radiant lluía,
i lranquila ens ullava dolçament,
i tot mirant-la, en nostre cor floría
la tlor més varonil del sentiment.

Vejèrem allavors. mil meravelles,
que pobres orbs, no havíem vistes mai;
sospirarem, parlant amb les estrelles,
sentirem de l'amor el dolç desmai.

Llibertat! rou llavors eix sant anhel
qui ens omplia la vida d'il·lusió;
tot cantant, caminàvem, qu'un estel,
ens guiava a un Orient de redempció,

El poble. ullprès, amb joia comprengué
de mar, muntanya i cel. l'encant diví;
Natura l'encisà: i aparegué
entr'ella i ell, un Arc-de-Sant-Martí.

I a ayuest Orient un jorn arribarem,
i obtindrem del triomf l'allfssim llor;
per que per guia excels, al pit portem
ton lema sant: Progrès, Virtut i Amor.

I fou llavors. que una ona de tendresa
inondà dolçament els nostres pits;
sentirem plenilut, i una bonesa ...
com si tinguéssim nostres cors florits.
I homes. i dones, nins, tot Catalunya,
d'anhels fou enfebrada i dïl·lusions;
i ensemps .que la malesa se n'allunya,
sent el poble fretur·a de cançons.
I al compàs de ton braç, tota la Jerra
tendra o ir·ada es va a posa a cantà;
ton geste alhora, era pau i guerra;
bondat de sani; braò de capità.
A ton entorn, el poble Iol, cantava;
germà amb germà, el pare amb el seu fill;
a ton r·edós cap ciutadà hi mancava.
que tu eral::; Mestre excels i erals Capdill.
Erals el mestre bó, mestre volgut
d'on! ens venia el paternal consell,
per ell deixàrem, tot cantant, e Virtut!"
llorda taverna, i afrentós bordeU.
Per Iu senlfrem l'honra del treball
i en ell vejèrem nostre afany mellor;
que Iol portant pà a taula, a cops de mall
forjàvem un demà lliberador.

p.

ZARAGOZA ÀLEMANY.

El Monument a L'Iscle Soler
El dia 21, al matí, tingué llòc el descobri
ment del monument per· a perpetuar la memoria del que fou glor·ia de l'escena catalana.
À dos quarts d'once, comensaren arribar al
Teah·e Romea representacions oficials i per·sonalilats per· a assistir a l'acte. La banda municipal amenitzaba la festa, i seguidament es
dirigiren a la plaça de l'Igualtat, lloc aoni s'aixeca el monument. La plaça bullia de persones
que hctvieu acudit a rendir homenatje al gran
Soler.
El Secretari llegí la Memoria de la Comissió, r·elatant els treballs portats a cap per la
mateixa. i dedicà paraules d'elogi pels catalans
residents a Amèrica que tant han contribuït
amb els seus donatius al bon èxit del monument.
Parlaren seguidament el Sr. Duran i Ventosa, l'alcalde Sr. Morales Pareja ïl Sr. Piera.
aqu~t darrer en nombre de la Societat d'Actors,
oferin la placa que aquesta Societat coi·Joca al
peu del monument.
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Orientacions

* *
Molt podriam parlar de l'art del que per
nosallres es l'immortal Iscle Soler, emprò
l'excés d'original no'ns permet fer-ho amb
l'extenció que voldríem. Ens limitarem. doncs,
a reproduir i fer nostres. algunes de les belles
paraules pronunciades pel Sr. Piera.
e Tols l'havem conegut al gran astista. Pocs
anys fa, que vell, mancat de salut i amb la vista
quasi perduda, però plè d'entussiasme pel seu
art. triomfava, com en sos millor·s dies, en la
casa pairal de\ Teatre Català, aont volia exhalar· son darrer sospir, i d'aon va retirar-se
accedint al precs de sa amorosa familia . Encara es viu el record del Baltasanet de eLa
Filla del Mar•, del cego Micas de cL'Eloy•. el
Valeri d'cEls Vells" i de tants altres personatjes que va crear per a delectació del públic, al
ensemps per a exemplaritat dels actors. Perque
en Soler ens ha llegat. no'! seu art personalfssim-que aquest va baixar amb ell a la tomba,
- però sr, l'ensenyança de que amb l'estudi
constant i portant a l'escena un viu reflexe de
la vida, es com s'assoleix èxits definitius
s'arriva directament a l'ànima del poble".
ALEIX.

DE CIUTAT

Hores de sol
EI poble, anava per l'ample via
deambulant
que er·a la via
prou ample i gran.
Passa una dona.
mira i somriu:
mirar lasciu
queï cor s'hi pren per tots cantons
amb l'agró-dolça de les passions.

.

.

.

.

.

.

.

.

Drò un x!c enlla, tol fenr estol.
unes donete:;, plenes de sol,
remorejant.
el cor l'hi prénen. joguinejant
deambulen r.
que era la via
prou ample i gran.
BONAVENTURA

Esperem poguer donar a n'aquesta Secció
breus explicacions de reconeguts autors sobre
diferentes ma feries per a que puguin servir d'orientació als nostres lectors.

La farça italiana (•)
PEl? ADRIA ÜUAL

La paraula farça, acceptada com sobrenom
al tílol d'una creació leatra l, significa ara com
avans cdespropósil abrigador d'un fel o d'uns
fels sotmesos a les passions humanes,.. Aquest
era el sentit que ja durant el sigle xv1 s'atribuïa
a les obres teatrals anomenades cfarces".
Les companyfes ambulants italianes que
podien dir-se e famílies arlequinianes» varen
es~er les veritables implanradores de la cfarça•.
Venia a esser una mena de teatre de fira en
el qual els sentiments còmics hi eren pintats
amb colors d'una viuesa exagerada.
Els personatges, en Iotes elles eren quasi
sempre els mateixos i desempenyats per els
mateixos actors. Allò que realment sufría una
variació, eren els arguments, que les mès de
les vegades no's feia all re cosa que apuntaries,
deixant a l'inspiració dels actors, l'improvitzarne les paraules.
Cada actor doncs, sempre encaixant en la
mateixa closca, arribava a fer-se seu el personatge que d'un principi se li confiava, cercant
en ell maliços apropiats a l'argument posat en
jòc, a darr·era hora.
cPar·ça• és I'esper·if d'accentuada actuació
cóm ica, més que cóm ica, caricaturesca amb un
relatiu deslligament produil per l'cimpromptu,., com ells anomenaven a lïmprovització. es
aquell teatre d'alfa expressió popular, que va
ésser el conductor cap a un 1eatre definitfu; es
aquell art aventurer. de grans ninots vivenrs.
que eren expre:;sió pantejanr de Iotes les passions: és en una paraula, el despropósil edifi
cador dels més fonamentals propósits.
cFarça•: Caricatura. a l'alcanç dels públics
inadvertits, com ho feren els dels firals francesos i italians del sigle xvr ól xv111.
(

CASAS.

Exlrftl'li• tlt· In Coufo•ri•ncln clonada tlnrr•raln<·nt nmb

motiu de la r<•J•re,entncló ciu In fnr~n cu 1 a~te, del mateix RD Ior,
eLa Serenttta•.
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RAIGS DE SOL
li
Oh sol primaveral,
que ent1·ant pel finestral
portant el Maig florit.
prolanes atrevit
la quietul claustral.
Devallant joganer
amb la llum del carrer
la penombra aclareixes.
La visió triomfant
de la vida vibrant
dins el claustre espargeixes.

I al sentir la remor
d'una vida mellor,
d'una vida de nors i rialles,
de cançons i d'aucells
i de llavis ve1·mells
i d'amors passionals i ~sposalles:
din~ el claustre dormit
fins la pedra ha nori!,
i la vida en la mori triomfava;
que l'Abat reverent,
que damunt el sarcòfeg s'estén
en son jaç de grani! tremolava.
JOAN

MAS JUNYENT.
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Flors
Als escardots. ortigues i gatoses.
besant les plantes i oferint perfum,
sense pó a les espines doloroses,
cercant, en pac d'amor, un raig de llum,
hi viu la fa•·igola amb flors descloses.
Aixis la Caritat, per peregrines
rufes del negre mon, ple d'amargor,
va sembrant ses virtuts amb mans divines;
aixfs la Caritat canta amb amor
i sab que viu en tre dolo•·s i espines.
IOAN

VENTURA RODRJGUEZ

Les Masies
S'aixequen, de tant en tant,
amb els seus pallers daurats,
les masies rotes blanques
en la terra catalana;
i el seu blanc qu'es d'esperança
i alegria jovensana
es un crit als avenirs
perque a1-rivin confiats
Han regnat anys i més anys
contra vents i tempestats
sobre'ls camps que hi aixopluguen
la abondança de sa ufana,
i ses portes son obertes
de cara "'' buit de la plana,
com cridant també a aixopluc
als passants assedegats.
Jo, passant assedegat,
he parat a les masies.
i desd'elles, ma lllirada
s'ha aixnmplal a lïnfinil:
hi ha begui tola la llum
:-.erents~ima dels dies
hi ha gu..,rar les remoroses
ambro::;ies de la nir.
I he sabut de les masie::;
que gua ..daven el passat,
I he sentit tola la Parl'ia
dins sa clara soleta!.
R. fOLC I CAPDEVILA.

DEL NOSTRE GRAN TEATRE

Funcions de Primavera
Com sempre. en aquesta época, han tingut
lloc deneramenl al Gran Teatre del Liceu, de
nostra hermosa capital, unes quantes representacions d'opera italiana, que aquest any
han quedat reduïdes a dotze. i, per cert, ben
poc interessants. Quatre obres han sigut posades en escena: cLohengrin• i cL'Holandé's
Errant•, de Wagner; "T•·aviata•, de Verdi; i
cTosca •, de Puccini , i cap de les quatre ha
obtingut una execució perfecta. Podrfem assenyalar una infinitat de falles i defectes, peró
no es aquest el nostre propósit, i, pèr altre
banda, tampoc disposém d'espai sobrer per
estendre'ns-hi.
Breument doncs, parlarém d'aixó. I-Jan prés
part en aque::;tes funcións. alguns paisans nostres. com en Segura Tallien, prou conegut i
renomenar en sa interpretació de •L'Holandés
Errant•, perque nïnlenlém sisquera fer-ne
l'elogi, peró quina veu, acostumada al drama
líric, se ressent al canrar eLa Traviata•. amb
tot i donar al personatge el caient adequat; la
Lloparr. també coneguda. qui fa esforços per
adaptar-se als personatges wagnerians, peró
la veu li falla en els moments més aguts: en
Marqués, que sustituint an enCortada, tampoc
logra dominar sa part de La T1·aviala; i l'Antoni Saludas. a qui després de sa presentació
en 10 de Gener de 1904, amb eLa favorita•, i
de sa aparició en Desembre de 1906, amb "Maria de l:?ohan» , servint d'apoi an en Battistini,
no havíem tornat a sentir, produint-nos una
excelent impressió en les dues obres de Wagner, donades en aquesta temporada. Creiém
que en Saludas, amb sa veu polenta i esplendent, pot trovar millor camp per les seves facultats, en els altres genres d'ópera. i que ha
fet un verdader sacrifici a I acceptar aquesta
contracta. renunciant ab aplausos segurs que
hauria obtingut, i exposant-se a les censures
de la exigenla crftica \\agneriana.
Dels artiste::; forasters. cal r·ernarcar I'Esther Mazzoleni. excelenr artista. vinguda amb
forma wagneriana. que ha fel una bona •Tosca•
i una mediocre "Traviata•: en Massini Pieralli,
un bon baix; le::; contralts Casazza i Capuana,
que no han fer cap mérit; el baritón Rossi Mo~
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relli, d'ópera barata; i el rovellat Anselmi,
divo- cama ma, artista d'artifici, que produí
tempestat en el nostre Gran Teatre.
Bona direcció la del mestre Guarnieri, encar que en •Lohengrin», malgrat d'estar molt
nirvrós, ens va fer adormir. El chor d'homes,
passador. i el de dones, detestable. La presentació i direcció escénica, descuidades. puig
en •Lohengrin• va recorre's al decorat antic,
després d'haver estat ar-reconat per brut i espellifat.
Tol lo anterior, porta com de la ma, a parlar· de la desencerlada gestió de l'empresa Vol
pini, durant el temps que ha tingut a son
càrrec l'explotació del Liceu. Si bé es vritaf
que ens ha dat a coneixer artistes eminents,
com la Yix, la Racc~nelli. la Gall, en Cl·abbé,
en Lazaro, I'Schippa, en Betloni i altres, i
apd ri de que va presentar el cParsifal• (que
lambé ho hauria fet qualsevol altre empresa);
també es verital que no ha aumentat el repertori
amb obres noves de reconeguda importancia,
i que en els repartiments de les obres no ha
presidit casi mai un encert en la elecció dels
artistes encarregats de sa interpretació, que
les sustilucións dels artistes en el cartell d'abonament i adhuc les suslitucións diaries, han
sigui de tal magnitut. que a voltes han cambial complertamenf l'essencia del programa;
i, finalment, que les continues raóns amb els
cantants, i les célebres amb la junta del Teatre, que motivaren el tancament d'aquest en
Desembre de 1915, han sigut en detriment del
bon nom artístic de Barcelona.
Confiém en que la nova empresa Mestres,
que el vinent ivern r·egira els destins del nosfre gran Teatre, i que ja va demostrar la seva
bona voluntat en les temporades 1915-16, donant-nos a coneixer les noves óperes, ·Boris
Godonnow•, eLes Noces de Fígaro• i altres
novetats interessants, tornara pels furs de la
nostra primera escena lírica i una de les millors del món.

Roc.

Record[
Record! Oh bella paraula
que dins del cor desperta el goig passat!
Amorosa visió! somni dolcrssim!
aparició d'un ser sempre estimat!
Reviure en el passat es nova vida
trovanf immens plaer· en detall breu .
Voldría un sol instant quedar dor·mida,
sommianl la ventura al costat teu.
DoLORS

Su¡Çe Pr.

Al vol
S'apropen ja els Jocs Florals. l'esperit dels
poetes concursants esta en tensió, esperant el
veredicte; qui sab si alguns d'ells s'ha vist, en
somnis, escalant les grades de la gloria.
Prò, quantes desil·Jusions porta en sí aquesta festa!. .. Poetes alucinats pels bells somnis
de glories ignotes, han agafat la ploma i han
escrit febrosament unes ratlles. plenes totes
dels ideals d'Amor, de Pairia o de Fe; en elles
hi han posat tot son saber. esperant amb un
estoïcisme admirable, i sempre confiats, el veredicte del Jnral. Prò a l'arribar aquest a les
seves mans, el llegeixen una, dugues i més
voltes, i res, res de lo seu. Consideren el seu
treball estéril i queden aclaparats per uns moments, la gloria s'escapa amb el paper que
fenen a les mans, on hi ha estampada la dels
altres; i, al refer-se del primer moment, pensen:
•Potser a un altre concurs•, i si aquest falla,
•potser un altre any., i aixis van esperant. esperant sempre ...

***
Primavera! Abril I Sant Jordi I Tres mots
que en la seva sola pronunciació queda el cor
embaumat d'efluvi, de goig i esperances del
bon temps, i esplaiant-se nostra pensa. recorda lo que aquestes paraules volen dir. Primavera: el temps de les florides i del desvetllament de la Natura; tol r·iu, tol floreix, tot
respira amor; les oronelles, retornam de les
llunyanes terres alegren les vies ciutadanes
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amb llur estrident xisclar; s'esbadellen les flors
desprenent ses aromes i embaumant l'aire,
i als cors floreixen· també amors i alegries
ignotes.
Som a l'Abril, portal de la primavera, el
temps en que fineix l'hivern; Ja Natura ~ltre
volta s'endiumenge de noves i florides gales.
tot somriu, lot es alegria, tot es amor; som al
mes de Sant Jordi, el Sant guerrer qui deslliura de les urpes del drac a la donzell a, deslliura també de l'hivern a la Natura ...

***
Heu passat mai per la plaça Reial de vuit a
nou del vespre?-Nó.-Doncs passeu-hi.·
Un estol d'homes formen varis grops, discuteixen tols acaloradament. I, sabeu de qué
disculeixen?-De la guerra.
Tols fan gala dels seus coneixements universals; qui mes qui menys coneix a fons tols
els genis de Iotes les nacions; saben el nom
més enrevessat i difícil de pronunciar del poblet més insignificant de qualsevol dels fronts
de batalla; pero pregunteu-los-hi quelcom dels
nostres homes. de les rwstres glories catalanes, de les nostres encontrades plenes de tradicions i gestes admirables: no'n saben res,
absolutament res.

Del Montserrat
Les ombres de la nit
pausadamen t s'allunyen
la capa de rosada
s'exten per· sobre els camps,
les boires empaitant-se
per entre els murs s'esmuyen
de la santa muntanya
tallada per els llamps.
Al!f en Ja llunyania
fins el mar se domina
el cel va matitzant-se •
d'un color tol vermell
mentres el caminant
camina, que camina
encantat ne contempla
espec!acle tant bell.
I quant ja triomfant
fa el sol la seva entrada

gronxant-se sobre un nuvol
com si fos son bresol
per entre la boscuria
d'aquella serralada
se sent festiu i alegre
el cant del russinyol.
F.

GRAU

r Ros.

Teatres
L 'apareixer mesalment ens obligarà a arr·ibar· sempre a misses dítes a parlar de les estrenes que tinguin lloc.
Tola la premsa barcelonina haurà dit ja el
seu parer quan nosaltJ·es sortirem amb la nostra modesta crflica i si a la nostra insignificancia hi adjuntem la nostra inoportunitat resultar& que ço que nosaltres poguem dir no tindrà
cap interés; no obstant, volem dir quelcom.
ROMEA.-cLa mel i les vespes•. Després
del tant discutit • Damià Rocabruna•. el Sr. Pous
i Pag~s ens ha servit aquesta comedia que
nosaltres creiem més ajustada al genre del
Sr. Pous que no el citat melodromo; no obstant
en aquesta darrera producció seva no hi trovern aquella finor de la cSenyora Avia•, trovani-la una miquela dura de color i d'un gust
una miqueta dubtós. De l'interpretació guardem recor·d solament de la Sra. fremont i els
Srs. Mir i Gimenez.
-cNo's pot dir blat. .. o el Sant deia senyora
tvlercè• de la Sra. Maria Doménech de Cañellas. Es tracta de una senyo1·a que comença:
esperem que acabi.
-cAl cor de la nit•. Perteneix al genre deies
darreres produccion::; guimeranianes. malgrat
algunes vacilacions que tola la premsa ha
coincidit en senyalar; hi han escenes força intenses i frasse::; vibrdnls que acusen la mà
genial del gran dramaturg de sempre.
El Sr. Davf. que debutà amb aquesta obra.
va fer esforços per adaptar-se en un paper que
no'l creiem apropiat a les seves condicions.
Els Srs. Gimenez i Viñds. molt be, i la senyora Nicoldu no passa de discreta.
El diumenge. 21 d'Abril. amb motiu de la
inauguració del monument a l'Iscle Soler. hi
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hagué funció d'homenatge prenent-hi part el
veterà actor Sr. Goula. amb ovacions i parlaments dels Srs. Guimerà, Russiñol i lglesias.
En resum. una festa ben agradable.
COLISEU POMPEJA.- Estrena de eLa
Xinel·la preciosa o Galdric i Guiomar>, del
conegut escriptor En Josep M.a Folch i Torres
élrnb musica del mestre En Antoni Català i
decorat d'En Salvador Alarma.
Es sobradament conegut el genre predilecte
del senyor Josep M.° Folch que ve demostrantnos des d'un quant temps amb les noveletes
que publica en cEl Patufet•.
Nosaltres creiem que dintre aquest genre
la darrera obra del sen
yor Folch es un veritable encert: en ella hi son
barrejats molt destrement tols els elements
escènics, de manera que
l'obra adquireix una
gran visualitat als ulls
dels infants, al mateix
temps que logra emportàr-sen l'atenció dels
grans en moments força
interessants com una
escena del primer acte
que citem en primer
lloc, i en el segòn i
Oulomur
tercer quadr o del acte
tercer que considerem el mellor.
La musica del senyor Català es ben escaienta, remarcan t-se sobre tot, el minuet del
final del segòn acre i les cançons de La Guiomar
i en Crostonel.
Referent al decorat, basta dir que es degut
a n'el mestre Alarma puix
creiem que això es prou per
donar la certesa de que és inmillorable, siguen I d'un efecte
sorprenent la decoració del
quadro de l'evasió d'en Galdric.
L ·interpretació a càrrec
del cuadro escènic de Dompeia no siguè del tot ajustada
en certs moments, destacant
Orostonet
en primer lloc el senyor Ri-

bas en el paper de Galdric que
mereix lots els elogis, secundant-lo ben discretament la nena
Romanich en la Guiomar, sobressortínt entre 'ls altres la
senyoreta Bosch i els senyors
Roca i Esquís, aquest en el paper de Crostonet que si be en el
primer acte no passà de discret,
tinguè moments molt feliços i
sobretot en el segòn i tercer
quadro del últim acte.
Parlaríem mès extensament
Gntd1•1c
d'aquesta estrena si no haguessim conseguit del nostre benvolgut amic senyor Folch, unes declaracions
en una conversa amistosa, que publiquem en
altre lloc d'aquest número.
CASSINO ARTESA.- Estrena del drama
en tres actes cVi<'la Boja:o, d'en Josep Camps i
Huguet.
Degut a ser la seva primera obra dramàtica.
se noten algunes vacilacions ben propies d'un
novell. Els tipus son tots ells desdibuixats,
principalment el protagonista, que respòn més
al pensament de l'autor que no al seu veritable
fons psicològic; solsament cMossen Geroni•
se manté ferm en tota l'obra. Malgrat haver-hi
algunes situacions violents i falses, hi han,
per altre part, escenes molt ben travades que
guanyarien considerablement reduint-les una
mica.
En conjunt, creièm apr·eciar en el Sr. Camps
condicions ben remarcables, per ço que·ns
atrevim a dir-li honradament el nostre parer,
esperant veure'! en noves produccions més
pulides i acabades. En I 'interpretació, s'hi dis-·
tingfren la Sra. Cama i el Sr. Massot; els demés no passàren de discrets, i el Sr. Francolí,
en el protagonista, no'ns agradà.
SALON DE LA CQMEDIA.- Continuen
vegentse molt animades les Vetllades Catalanes que en aquest teatre tenen lloc els dijous.
per la Companyfa que amb tant aceri dirigeix
l'August Barbosa.
V ARIA.-Rebem, a última hora, la nova del
bon èxit que ha obtingut a Madrid Ja darrera
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producció del nostre amic Juli Vallmitjana: .:La
mala vida•.
La nostra enhorabona.
-Per conducte autoritzat, podem anticipar
als nostres lectors, que la pròxima temporada
tindrem teatre líric català a Barcelona. Aixís
siga.
-La Companyia Catalana d·art dramàtic
Claramunt-Adrià. se proposa editar una sèrie
de films, basats en les principals obres de nosIres dramaturgs; a tal efecte, ja'n té un d'acavat, que porta per titol cLos Cuervos•. i, segons referencies, es digne de lot elogi.

però a més d'aixó, nous expositors s'han presentat amb obres diverses de .:Cubisme•, cPlanisme• i altre isme que no anomenem.
Entre totes elles, ens ha cridat solsament
l'atenció un quadro, si no'ns equivoquém, del
Sr. 13arradas: buscant es veu un aeriplà, molt
pià, sobre terreny de conreu i amb inscripcions
que'ns indiquen el lloc oní reposa o vola.
Els altres, barregen periòdics, pipes, pals
de telègraf, barcos. xemeneies, lot confós, tot
enganxat. tot negre, en ff. una mena d'isme que
nosaltres no l'entenem.
En vitrina apart, exposa Elias francesc
esmalts sobre vidre que van bé.
ExPOSICió Ise1m 1 0LLe: Cinc notes bastant
justes, aont les figuretes s'hi mouen amb solfura. conseguinl que l'efecte de llum artificial
de l'escenari dongui certa finesa a l'impresió
que s'ha proposat fer.

D'art
Exposicions
G A L ER f E S DA LM À U.-ExPOSICió DE
E ·voLUCIONISTEs: Donem-los preferencia i parlem-ne primer dels evolucionistes. No volem
pas ésser severs sinó generosos. puix el seu
atreviment es dispensable perque son joves, o
al menys aixis ho demostren les seves obres,
encar que dés del punt de vista arlfstic son
ben criticables, perque son la negació complerta de ço que nosaltres entenem per art,
doncs no s'hi veu ni dibuix, ni bellesa, ni llum,
ni forma. ni composició. ni veritat: no s'hi veu
més que atreviment, ja ho havèm dit. atreviment de noi i molta falta d'estudi.
Lïmpresió que'ns causàren certes obres
no la direm pas, però escolta, bon lector, ço
que havem vist, i digues, sincerament, si adquiriries cap d'aquestes pintures evolucionistes
per esplai dels teus ulls i adorno de les saletes
pulides i endressades de casa teva.
N. 0 ' 1 i 2: Dos ret1·ats, que deuen ser bessons, i que ni sa mare els deu conéixer. ulls
fòra de lloc, boca forta, colors bruts gens entonats i força duresa.
N. 0 7: Un bust de dòna, resolt amb quatre
colors: vermell, blau, carn i negre.
N. 0 10: Dibuix: Carni del cel. ¡Si no s'hi va
per altre!..,
.
N. 0 11: e L'invasió•, va ésser retirat de lloc
per ordre gubernativa, segons avis ... ¡No més
aquest!
N. 0 29: Bodegó. Pots, ampolles brutes que
semblen de llauna
N. 0 32: Retrat d'home, que si no fos d'una
duresa extraordinaria i brut de color. seria el
menys evolucionista.
N. 0 3-t: Representa un bodegó de lo més
evolucionat o sinó, vegïs: un xarrac, un pot de
color a l'oli. una ampolla bruta ...
Veu-s'aquf, amic lector, l'evolucionisme,

***

SALÓ PARÉS.- ExPOSICió ANTONI EsTEvE: En el pròleg del Catàleg ens presenten
a Antoni Esteve com a un pintor de cap-vespres, i en algunes teles vol demostrar-nos
que's l'hor aque'J fa sentir, l'hora mfstica; l'hora
diffcíl. molt diffcil. Mes, apari de ço que vol
prevenir-nos el pròleg, a nosaltres ens sembla
que's més personal en les seves barraques de
Ruzafa, en les seves prE>dilectes masses de
soques, branques i fullam que guarden les dites
barraques. Executa amb molta garbosilal, ben
definits termes i coloració.
ExPOSICió RICAI?D BRUOADA: Es un mestre
que dibuixa i pinta a la vegada; ja fa anys que'l
coneixem. La seva pintura es menys vibran1a
que la d'altres pintors, pro es, sens dubte, sòlida, encara que acadèmica. Es pintura de remarcable mà del sigle XIX. Si ens agrada en
els retrats grans, ens encanta en les petites
teles de paissatge.

•*•
SALÓ GOY A.-EXPOSICió ANTONI Uueezo:
Exposa una col·lecció de dibuixos a /o Casas,
que si no linguessin una tant marcadd orientació guanyarien, sens dubte, amb expontan~ita~
i serien més pastosos: ara resulten endurits 1
això els perjudica en extrém.
Desfent-se dïmpersonalismes i seguint estudiant, creièm que té condicions ben estimables, com ens ho demostra en les teles, que
ha fugit d'imitacions.

•*•

GALERfES LAIETANES.- ExPOSICió
LLA VERiAS: Es el mestre de sempre en les
aquareles.
COLOQAINES.
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Col· Iaboració

De casa
Lo portada de lo nostra Revisto es deguda ol
nostre company Josep Rins i fou premiada omb el
primer premi en el concurs de portades que fou obert
entre els nostres socis. El segòn i tercer premis foren
concedits a l'amic Antoni Gómez, obtenint també
bono classificació els companys/Joan i Jaume Morcé
i Tornàs Coll. Com totes elles en son mereixedores,
en nombres succesíus tindrem el gust d'oferir~les
ols nostres llegidors.
Hem rebut la revisto de J'Orfeò Grocienc i el
Bulletf del Centre excursionista cRodomon», corres"
ponents ol mes d'abril. Moltes mercès.
A tots els nostres amics comuniquem amb la
major satisfacció, que'! primer nombre de la Revtsu
ha sigut un verdader èxit, més encare de lo que no"
soltres mateixos podíem esperar.
Des del dío 12 del mes que cursem, quedaré
oberta en el nostre hostatge, una Exposició dels tre~
balls que'ls nostres companys de la Secció de Pintura
del cNiu», han vingut realit~zant d'un quant temps
ençé, esperant poguer donar als nostres llegidors
, ~a mostro de dits treballs en vinents nombres
d'aquesta RsvtSTA. La Exposició estora oberta de
7 a 9 del vespre.

-- ....
:....····~ -i·......-f----~····

Publicarem amb molt gust totes aquelles com~
posicions que a nostre juí ne seràn mereixedores.
A n'aquest fi preguem que tots aquells que vul"
guin ajudar~nos envfin els originals en la formo
acostumada, e lo nostra redacció i administració,
Llibertat, 4.

Bibliografía
Preguem a tots els autors se serveixin envior"nos
tots els llibres que donguin a lo IJum omb l'objecte
de fer la nostra modesta pero honrada crítica. con"
tribuint d'aquesta manera a omplir <<els prestatges
encara buits de la nostra biblioteca».
Esperant veure'ns complascuts els anticipem el
nostre mellor reconeixement.

Correspondència
E. Parès. No'l podem compleurer.- E. P.~P. D.~
M. N. Al cove. J. Fló. Enviï quelcòm més.- J. Do"
ménech. En cartera.- J. Camps. En cartera.- E.
Rodrt6uez.-L'hi contestem particulerment.- E. F.~
A. R.~J. M.-AI cove. Queden lletres per contestar
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