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Gent iotahLe de CaihLuhya.

CONRAT ROURE.

Perteneix á la brotada dels que donaren em-
penta al renaixement de nostra literatura regio-
nal. Cuan el malaguanyat Pitarra destinava á
la escena sos aixerits Singlots poéticlzs, en Con-
rat Roure enjogassava la Musa catalana ab ra-
mosas composicions, y també pensava en el
teatro de la terra, que alashoras floria ab tota
sa ufana, conreuhat cuydadosament pe'ls que'n
sembravan la llevor un any per ]'altre.

En Conrat Roure, adoptant el pseudonim de
Pau Bunyegas, va escríurer, en colaboració ab
en Frederich Soler, la divertida parodia Lo Can-
tador, que obtingué un écsit gros, tant es aixís
que avuy encara's representa sovint en nostre
teatro y agrada, potser més que pe'1 mérit in-
trinsech, que'n té y forsa,'pe'l retort que desper-
ta d'aquella época.

Nostre autor va escriure infinitat de treballs
en prosa y en vers, serios y festius; ho abarcá
tot; logró ferse una ferma reputació dintre del
teatro y una popularitat en el periodisme catalá.
Sas millors obras teatrals son Un poni de violas,
Pau Claris (representada á centenars de vega-
das), Lo castell y la masía y bon número de
pessas ben aixeridas.

El nom d'en Conrat Roure es conegudissim
dintre de nostra literatura.

!Oh Santa Justicia!

A Sant Andreu hi há un pobre home, borrat-
xo convensut, tipo semblant á'n en Girona pobre,
1'Y era bo ó el Noy de Tona, dintre la seva es-
pecialitat, conegut per en Pepino. Alli tothóm
el considera com inofensiu, bon home, llevat del

seu vici,ab las sevas puntas y ribets de filosoph,
y tothóm riu dels seus estirabots y fins las pe-
dras del carrer lo coneixen. Es, en fi, un d'a-
quets tipos, que, de tan populars, arrivan á for-
mar part de la fesomia característica d'una po-
blació, com la forma dels carrers y l'aspecte de
las casas.

Donchs bé, un dia, ó millor dit, una nit, el
pobre Pepinos trobava en un café, portant á
coll una mona monumental, de las qu'ell acos-
tuma á carregarse. Va anantse fent tart, els par-
roquians desfilaren y'1 nostre home, efecte del
gran pes que duya al cap, va rodolar assota del
banch ahont seya, sense que ningú se'n adon-
gués. Els mossos endressaren el café, l'arno
tancá las portas, anantse'n á dormir, y en Pepi-
no va quedarse ronca que roncarás, sota'] seu
banch, adormit, com si geyés en el més tou llit
de plomas.

Va donar la casualitat, que aquella matinada
entraren lladres al café, emportantse'n un parell
de gasseosas, uns cuants puros y algunas pesse-
tas que hi havia al calaix: total res, cuatre du-
ros de valor pe'l cap més alt. A tot aixó en Pe-
pino dormia com un benaventurat, y cuan l'amo
del establiment, al ésser al endemá, va trobarse
la porta oberta y'1 cafe en renou, encara l'home
continuava dormint la nona.

Com que'I varen trobar á dins, las sospitas
del amo varen caure sobre d'ell, se'n dongué
part al jutje, vingué la policia, y, lligat com un
Cristo, se n'endugué cap al carrer d'Amalia á'n
el pobre Pepino, que ab la fumera del esperit
de vi qu'encara li enterbolía'1 cervell, no sabía
de qué li parlavan.

Ja tenim al home engarjolat, y á la Justicia
instruhint las diligencias del fet, ab la pressa ca-
racterística dels nostres Tribunals. Passan dias
y més días, entre providencia d'aquí, exhorto d'a-
llá, declaracions d'aquest y de l'altre, y'l delin-
cuent podrintse á la presó, sense sapiguer per
qué li havian tancat, ni enténdrer per quins set
sous, 1'amohinavan ab tot aquell bat -y-bull de
preguntas que li feyan.

Per fí, al cap de vuyt mesos, varen enllestir
el sumari; li nombraren defensor, y'l feren as-
sentar al banch dels acusats, devant del Tribu-
nal que havía de jutjarlo,y comensá'I judici oral.
El President de Sala, que va veure desseguida
que aquell home era ignoscent y que sois per
un mal entés se l'havia encausat, al presentarse
á declarar l'amo del café, qu'era qui va acusarlo,
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no més li va fer una pregunta:—¿Creu el testi-
moni que l'acusat es un bon home ?—L'altre,
qu'efectivament li tenía, no pogué menos que
dir que si, y ab aixó va acabarse'1 judici. El
Fiscal retiró l'acusació, l'agutzil va dir á'n en
Pepino:— Ja pot anarsen,—y aquest, sense que
li haguessin de dir dugas vegadas, agafá esca-
las avall, fentse creus d'haverne sortir tan bé de
tot aquell tripijoch, y endejú, encara, d'entendre
per qué redimontri l'havían tingut tant temps
tancat, ni per qué'l deixavan anar de tan bona
manera.

Y ara díguintme: ;No fa ríurer que per vint
pessetas, se'n gastin més del quíntuple escribint
resmas de paper sellat, y's fassi perdre'l temps
á tres magistrats que més valdría que s'ocupes-
sin de cosas més importants? ¿Y no es ben trist
que, per respecte á la santa tradició y al sacros-
sant procediment, se tinguí á un ignocent tancat
vuyt mesos á la presó, per deixarlo anar després,
dihentli tan sols:—Dispensi: ens havíam equi-
vocat?

El nostre Ministre de Gracia y Justicia, que
tantas reformas diu que vol fer, no estaria de
més, que, ficsantse ab els molts cassos, sem-
blants al qu'hem explicat,que passan á Espanya,
busqués la manera d'enllestirlos ab un senzill
judici de faltas, suprimint tot aquest procedi-
ment inútil, que sols serveix pera fer perdre
temps, donar gasto y perjudicar als pobres, que
essent ignoscents, s'están á la presó, sense veu-
re arrivar may l'hora de q.ue se'ls judiqui.

Y encara,'1 pobre Pepino, pot dar gracias á
Deu de la seva sort, puig no més el varen tenir
tancat vuyt mesos: se coneix que durant aquella
temporada la nostra Justicia no devia tenir gayre
trafech, cuan varen enllestirlo tan depressa.
iCuánts que no son en Pepino y tan ignoscents
com ell, se passan mesos y anys engabiats,
sense que vingui'l dia de treure'ls á judici oral,
y moltas vegadas, no recordantse tan sols, nin

-gú, de péndrelshi declaració!
Ben segur que aixó no passaria, si la Justicia

hagués d'indemnisar de la seva butxaca á tots
els pobres que agafa sense com val ni com costa
y després resulta que son ignoscents. Peró no
cal pensarhi ab tal cosa, aqui á Espanya.

Aquí la Justicia no es feta pe'ls ciutadans, si-
nó'ls ciutadans per la Justicia. Si demá'ls aga-
fan y son ignoscents, no s'amohinin: la Justicia
ja's cu^'dará d'aclarirho, ab tota calma, aixó sí;
peró no es pas menester que per un desprecia-

ble acusat, treguin un pam de llengua'ls encar-
regats de ferli'l procés. ¿Qu'es un home devant
de la imatje de la santa Justicia?

Y, si una vegada ben aclarida la cosa y ben
demostrada la seva ignoscencia, els deixan anar
al carrer, no'ls hi passi pas per la barretina de
demanar danys y perjudicis, encara que'ls hagin
tingut alguns anys tancats entre reixas. A més
de que poden estar ben contents de que no'ls
contin la dispesa, després d'haverlos mantingut
tant temps, deuhen estar agrahits si no'ls envían
un altre parell d'anys á presiri, per ensenyarlos á
ser ignoscents, després d'havelshi donat el tre-
ball d'agafarlos.

La Justicia es la Justicia, y ja veuhen qu'es
considerada!

JOSEPH PIULA.

w

Lei esbcjart-ada.

El nom d'ella era Joana, peró fentne un dimi-
nutiu convencional, com molts diminutius dels
noms ho son, li deyam Naneta.

Per una d'aquellas arbitrarietats de la natu-
ralesa, que semblan invertir l'ordre natural de
las cosas, els pares de la Naneta havían mort
joves, haventlos sobreviscut l'avia materna,
que's va encarregar de l'órfana,á pesar deis seus
seixanta anys y d'ésser sorda com una parola.

El carácter viu de la nena, mimada per altra
part per la seva avia, li feren adquirir algunas
genialitats que feren que'ls parents y'ls intims
de la familia li donguessim el sobrenom de la
esbojarrada.

No era dolenta ni aixelabrada; peró als qui no
la coneixían els hi semblava qu'era una cosa y
altra si l'atrapavan en alguna de las sevas ge-
nialitats.

En proba de que no estava disposta á cap ma-
lifeta, que may sortia sola. Si l'avia no's troba-
va bé, la Naneta no's movia de casa per cuydar-
la; si havía d'anar á fer compras, hi anava en
companyia de l'avia; y la vella sabia tot lo que
feya la neta, y com si fos la mestressa, pagava
lo que la noya tenía de comprar.

Els que sabíam el comportament de la Nave-
ta, crech que, á pesar dels extrems á que en
molts actes la portava la seva vivor, no eram
prou justos al dirli esbojarrada. L'avia va co-
mensar á dirli cuan era petita, y al ferse gran li
va quedar el motiu, sense prou motiu per que-
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darli. Peró's va esbombar, y fora dé la familia
molts n'hagueren esment, y algú's creya que en
efecte la Naneta era una esbojarradota.

L'hereu d'un mercer, vehí de casa la Naneta,
n'estava enamorat, y no tenía mal gust, perque
la noya era guapa ab tota la extensió de la pa-
raula. De bona estatura, ben formada y de co-
lor sá, d'ulls grossos y expressius, cada un
d'ells més gran que la seva boqueta, era una fi-
gura pera fer perdre l'oremus á cualsevol semi-
narista, cuant més al jove de la mercería. La
noya es qui no feya cas del jove; se l'escoltava
com á tots els que li deyan amoretas, qu'eran
molts, peró ella no tenía encara l'ideal del ca-
sori y no's ficsava en lo que li deyan.

Per'xó, l'edat no li passava. Tenia onze anys
cuan va quedar sense pares, y sis anys després,
en que esdevingué lo queaném á contar,ne tenia
disset. L'avia ratllava als seixanta dos, forta en-
cara que apergaminada, y més sorda cada dia.

Un demati sortiren avia y neta. Aquesta havía
de comprarse una corbata, y entraren á la mer-
ceria d'en Pauli, que aquest eral nom del pre-
tenclent desatés per la pretenguda.

—Deu lo guard,senyoret Paulí! —digué la no-
ya entrant á la tenda.

—Deu la guard, senvoreta—contestá'l jove
acostántlashi.dugas cadiras.—Fassin el favor de
seure. ¿Qué se'ls hi ofereix?

—Una corbata per mi.

—Prou; encara que'n vulgui una dotzena.
—CQué'n faria?

—Aqui'n té tota la caixa. Trihi.
Mentres la noya triava, y ensenyava las cor-

batas que més Ii agradavan á l'avia, en Paulí
se la guaytava ab uns ulls com unas taronjas.
A la botiga no hi havia ningú més, peró encara
que hagués sigut plena de gom á gom, el jove
no hauria apartat la vista cle la Naneta.

—Es molt cara aquesta?—preguntá la noya
ensenyant á n'en Pauli la corbata que havia es-
cullit.

—Si no hi hagués la seva avia ja li diria lo
que val.

—¿Per l'avia? Ja ho pot dir, qu'ella, pobra,
no sent res. ¿Quin preu té?

—Li dono—digué en Pauli, baixant la veu
com si tingués por de que la sorda'l sentís—per
un petó.

—¿Per un petó?—va fer la Naneta.—tVol dir
que no es moneda falsa?

—Dels llavis de vosté non pot sortir res fals.

—Está bé, está bé, emboliqui la corbata.
En Paulí, á tota presa y tremolós va embo•

licarla y la doná á la Naneta.

Aquesta la prengué, la deixá demunt del tau-
lell, y va dir:

—Ara ja sab vosté que l'avia es la que paga
sempre, ab aixó...

Y posant las dugas mans, una á cada part de
la orella de la velleta, cridá:

—Avia: té de fer un petó al senyoret.
—No t'entench—contesta l'avia.—M'has dit

un petó?

En Pauli's va tornar blanch com la cera.
—Sí, avia—continuá cridant la Naneta— y si

n'hi fa un parell, ja Ii tornará ell el cambi.
La vella, mirant somriguent á la seva neta,

exclamó:

— Esbojarrada!!

Y de fets consemblants venia que á la Naneta
li donavam aquest sobrenom.

CONRAT ROURE.

w

La mev 4 m 71Í'e.
¡st ORTA!

Dos anys, mare del cor, que duch tancada
mon ánima pe'l món, d'anyorament.
Dos anys que fa no'm veig en ta mirada
y lluyta ab ton recort mon pensament.

Lo víurer sense tu, per mi es la guerra
que tan sols finirá cuan sía mort:
privat del amor teu, soch en la terra
un'au que volateja sense nort.

El cant d'un aucellet m'apar que'm crida
cuan sent que ploro ab llágrimas de fe],
y diu ab sas passadas, que la vida
d'una santa, com tu, floreix al cel.

Dos anys de anyorament, dolors y penas
d'una llarga, terrible soletat;
dos anys, que al entorn meu, sols veig cadenas
en lloch dels llassos d'un amor vritat.

¡Qué llarch, mare del cor, qu'cs el viatje
per'arrivar de mon romiatje al cim!
Y ¿cuán podré allunyarme d'eix romiatje
per no caure ¡oh! bon Deu, dintre 1'abím?

Tot per mi sense tu son mesquinesas,
vanitats, corrupció que brinda el món!
¿Qué pot clonarme ell, ni sas riquesas.
que valgui un pur amor, que la mort fon?

Tot es runa, ilusió, fum que s'enlayra,
desfentlo per I'espay l'oblit etern,
que jamay puja al ccl aquesta flayre:
son flors que moren al sentir l'hivern.

¿Per qué donchs vull la vida, si tallada
n'es la soca, ja morta y sens arrel?
¡Feu que sía eixa branca desfullada.
feu que rebroti ben pomposa al cel!

Jo voldría volarhi com l'aucella,
refilanthi'1 bell cant del rossinyol,
y d'aquell cel hermós, ésser estrella
per'fer llum, aprop teu, al pendre'1 vol.

Mes tot neix en la ment ¡pobra esperansa!
tan sois sé en realitat, per ma dissort,
que vius en el cor meu, ple de recansa,
que ton amor sublím, per sempre ha mort.

RICART FORGA CLARA.
190f.
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Chapito

E11, l'Adolf, era una fereta, de brassos y pit
de ferro; alt, prim, peró fort, molt fort, com una
alzina de nostra terra.

Als cinch anys va quedarse orfe de pare y ma-
re. S'encarregá d'ell una tia, una pobre dona,
tot cor, carinyosa y benévola, que l'amor que li
portava li cegava'ls ulls; y'l xicot, les ciar! aná
pujant com els arbres del bosch.

La tia al véurel espigadet, no volgué enviar-
lo á ciutat pera no allunyarlo d'ella, y'! noy es-
tudiava lliure.

Ell, sols agafava'Is llibres un parell de mesos
avans deis exámens, y gracias á sa memoria
prodigiosa sortia sempre admirablement; peró
un cuant temps després ja nos recordava d'una
paraula. Tot havia passat per son cap com un
núvol d'estiu.

Viciós y atrevit com ell sol, ja us dich jo que
per aquell poblet tranquil de la costa feya tro-
nar y ploure! Si n'havia armat de bullas y es-
cándols!

Enamoradis com era, havia fet l'amor á totas
las noyas del poble, y fins malas llenguas asse-
guravan que tenía embolichs ab una viuda de la
vila vehina.

A las mares els hi feya més por que una pe-
dregada, peró á las minyonas els hi agradava'l
seu tracte. Ja ho sabían, ja, qu'era viciós y do-
lent, peró feyan com las papallonas; vinga do-
nar voltas al entorn del flam! Y'm consta qu'al

-guna va estar á punt de cremarse las alas...
¿Jugador? ¡Vaya si ho era! En aquell cuartet

de la taberna del Quico no n'hi havia deixat po.
cas de pessetas!... y fins algunas nits jo'l veya
sortir acompanyat deis seus companys, arrosse-
gant una mona de las més grossas.

Peró era sirnpátich, aixó sí; y ademés era'l
fill d'aquell inoblidable Comas á qui tothóm es-
timava tant.

Y aquest sol títul li obria las portas de totas
las casas, si be una mica á la forsa, y no deixant
sos amos y mestressas de tréureli l'ull de sobre,
particularment si en la casa hi havia alguna
noya.

A la tia, prous que n'hi havian anat de quei-
xas ! Pero lo que deya la pobre dona: —Y cá! No
será tant com diuhen! Endemés, pensin qu'es un
home y una no li pot ésser gayre exigent, po-
bret! En fi, jo'ls hi prometo que li diré algo; y
ara vostés dissimulin.—

A la nit, ja se sabia; un sermó que trencava'1
cor. El noy l'escoltava ab paciencia. Després,
cuatre escusas y una abrassada ben forta; y la
tía tan contenta!

Sols tenía una bona condició; la d'ésser molt
valent. Vull ferli justicia.

Una nit, sortint del Centro, va cassar en l'hort
d'en Sala un parell de ]ladregots de terras enllá.
y després d'una lluyta desesperada logra posar
en el coll de cada hú, una rná com una argolla
de ferro; y aixis els portó á'n en Sala, que ja
dormía tranquilament y's queda admirat de la
valentía del noy; lo qui li valgué de moment
una gazetilla en el diari de la població, La voz
de la playa (?) y més endevant, una senyora
bota de moscatell.

L'héroe en surtí ab una esgarrapada á la gai-
ta esquerra, peró que no valía tant com el susto
que se'n emportá la pobra tia.

Aixis estavan las cosas cuan arribó en Mestre
ab la seva familia, de Matanzas.

En Mestre, als quinze anys, se'n aná del po-
ble á cercar las bessas.

Cada cinch, feya un viatje á la patria, peró
bon punt posava'ls peus á terra, desseguit á la
estació y una primera pera aquella vila blanca.

Als trenta anys va venir al poble y hi passá
una temporacleta més llarga que de costúm. En
la penya de las xixernetas se comentava molt
que en Mestre no se'n entornés. Peró la Mari,
la cap de-colla, més viva que un estornell y més
lletja que dos pecats, als pochs días de ficárseli
la cosa entre cella y cella logró desxifrar el mis-
teni.

—Ja ho tinch! —feu ab entussiasme—sembla
qu'ha tirat l'ull á la noya d'en Vilalta, ó que la
noya l'ha tirat á'n ell. Aneuho á sapiguer! Mi-
réu la mosca morta...—

Y aixís fou. Al entrar la tardor,—¿Qué hi há?

¿qué? Que en Mestre's casa ab la Lola. Diu que
per aquel] pahis son massa cansoneras y ell la
vol de la terra.

Y á fins d'Octubre's casaren, y com dugas au•
renetas endarreridas van atravessar l'Oceá.

Als dos anys corría pe'I poble la noticia de
que en Mestre y la Lola havian tingut una nena,
batejada ab el nom de Rosario; pero que li de-
yan Charito.

Abreviant. En Mestre va fer encara tres viat-
jes, y al ultim va dir als seus amichs:—Vos par-
ticipo que, si Deu ho vol, l'estiu vinent torném
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tots. Vull deixar els ossos en la tierruca. Y ara,
adeussiáu, que m'anyoran.-

Y aquell any ni sisquera va esperar la festa
major, perque ja ho va dir que 1'anyoravan.

Al estiu vinent arribaren.
Pera no cansar al benvolgut llegidor, supri-

meixo las escenas de l'arr ibada, l'alegria que's
reflectia en las caras de tots, y una pila de co-
sas; y de cop y volta vaig á parlar de la Chanto,
[ánima d'aquesta narració desgraciadament his-
tórica.

Ella era morena, ab els cabells llustrosos y
negres, y uns ulls més negres que'Is cabells y
plens de foch. Ni alta ni baixa, rodoneta, prima
de cintura y alta de pit, y blincadissa com una
palmera del seu pahís.

Com era de preveure, el primer que s'hi va
ficsar fou l'Adolf, y á'n ella, que tenía un carác-
ter tot viu y atrevit, com de nena mimada, for-
sa que li va plaure aquella fereta!

Y aná passant el temps y continuavan ,'Adolf
y la Charito tan amichs, en mitj de la extra-
nyesa de tot el poble.

Y pera que's vegi lo que son las cosas!
A'n aquell dimoniet que ni'ls sermons de la

seva tia li servían de res, ni'ls consells del se-
nyor Rector (cuan eran amichs; perque feya tres
anys que no's podían veure.y ab aquesta escura,
que li vingué com l'anell al dit, l'Adolf no s'a-
costava may á la iglesia). A'n aquell dimoniet
que no s'escoltava á ningú, ni á la veu de la
conciencia, que sempre parla, suaument, suau-
ment aná domant la Chanto.

Alló tan mateix era un'altra cosa! L'Adolf ja
no renegava; l'Adolf ja no havia anat més á la
vila vehina, ahont malas !lenguas asseguravan
que hi tenía embolichs ab una viuda; l'Adolf
ja no frecuentava tant la taberna del Quico;
l'Adolf ja no retirava tan tart...

Vaja, que de mica en mica, Deu n'hi do!
Arribá un dia que tothóm ja sapigué que

l'Adolf y la Chanto s'estimavan.
La fereta ja no era tan fera, ni de molt! Fins

els diumenges entrava, com si se'n dongués ver-
gonya, á la iglesia, peró hi entrava, y posat en
un recó de las voltas, no's movía en tota la
missa.

Si val á dir la veritat, aixó es lo que costó
més á la Chanto de conseguirho.

L'Adolf era tot un altre, peró tenía'] mateix
geni. Aixó si!

Un diumenge, al sortir de missa, un company

li va fer una broma que á'n el xicot no li sonó
gayre bé... y sí no li treuhen de las mans l'es-
canya, vaya si l'escanya.

Ja no ho podian amagar l'Adolf v la Charito
que s'estimavan. Y á fe de Deu que cuan un ho-
me com l'Adolf estima, estima ab tota !'ánima.

La Charito no se'n sabia estar devant de nin-
gú de donarli aquellas miradas tan dolsas; peró
r qui Ii diu res á una noya tan mimada?

Temps després ja parlavan per la reixa fins á
ben entrada la nit, perque'1s enamorats may ne
tenen prou.

Peró... passant el temps, passá l'hivern y flo-
ri l'atmetller, y, com cad'any, va caure sobre']
poblet un aixám de forasters.

Entre'! jovent smart despuntava un tal Ernest,
tot primet y elegant. Amich d'en Vilalta, per lo
tant se feu amich d'en Mestre y frecuentava la
casa. Era instruhidet y ademés (me'n oblidava)
Presidente del Club El Sportmnan, com ho feya
constar en sas targetas d'un color morat clar.

A l'Adolf se li atravessá com una espina. A
la Chanto, no: fins el trobava simpátich y ele-
gant; sobre tot, elegant. Y com que á la Chirilo
li era simpátich, l'Adolf no li esberlá [ánima
de bonas á primeras.

r.11 se mostrava molt carinyós ab la Chanto,
perque, iveurán!, no era pas una promesa en re-
gla; era una noya lliure y hermosa, y las noyas
hermosas ¿á qui no agradan Y á l'Ernest li
agradavan molt, y la Chanto més que cap de
las que havia conegut, que no eran pocas, per
la gracia de Deu.

La Chanto cada día'l trobava més simpátich
y elegant, res més que simpátich y elegant.

Els pares d'ella, que venían bé en lo del
Adolf, de veritat que no'ls hi agradava gayre
l'amistat qu'anava creixent entre l'Ernest y la
noya, peró C qui li diu res á una nena tan mi-
mada?

L'Adolf cada dia estava més malhumorat y
neguitós, y més desde que la Chanto li va dir
que habenthi tanta gent nova á la vila no troba-
va bé parlar per la reixa á las nits.

Tothóm criticava una amistat tan íntima, pe-
ró ningú obria la boca devant del Adolf. Si te-
nía aquell geniot dels dimonis!

El fet es, no sé si per una sombra de llástima
ó perque s'havia tornat bon noy, que á l'Adolf
tothóm se l'estimava y tothóm li obria'ls bras-
sos.

El món sempre s'estima més á un dimoniet
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arrepentit que no al home que sempre ha sigut
un tros de pa.

Y arribá la festa major; y en el Centro comen-
saren els balls de temporada.

Naturalment que no hi faltá la Chanto acom-
panyada de sos pares, ni l'Ernest, que desde
que deixá la ciutat se dalia perpapallonejar pe'ls
salons, ni l'Adolf, es ciar que no hi faltá, si
era el /actotun: del Centro!

Cada ball que l'Adolf baliá ab sa estimada li
escursava dos anys de vida. Inutilment cercava
aquella mirada ardent d'altres días felissos. Els
ulls de la Chanto el miravan ab un carinyo
fret.

Inutilment desitjava que la má d'ella li es-
tren y és la seva ab la nerviositat d'avans. Ella,
finalment, s'apartava del Adolf, boy ballant,
cuan més l'Adolf la volia estrenyer y Picarla
dintre'I cor, com aquell que veu ab desespero
que Ii fuig una cosa que creya seva.

Un dia, l'Ernest va demanar á la Chanto un
ball del programa, perque no era pas una pro-
mesa en regia... y ademés bé prou que hi ha-
lavan altres joves! Y la Charíto li va concedir.

L'Adolf no podia dir res.

Y la orquesta tocá una americana; y l'Ernest
oferí'l bras á la Chanto; y aquesta, blincantse
com una palmera del seu pahís s'hi arrepenjá;
y l'Adolf els contemplava confós entre la multi

-tut, escapántseli pe'ls ulls el foch que li crema-
va ]'ánima.

Y entre las mil parellas que voltavan per la
espayosa sala del Centro, n'hi havia una de
molt escayent, la que formavan la Chanto y
l'Ernest.

Peró un dels cops que, sens adonarsen, pas
-sarenaprop d'ell, l'Adolf notá una mirada, una

mirada qu'era d'ell, d'ell, una mirada qu'ell sa-

bia lo que volia dir... y's va sentir un xiscle es-
trident y esgarrifós.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 _

—cY donchs? Esplícat, Matheu,—va dir l'al-
calde deixant al moment las cartas y aixecantse
d'entre'I grupo d'amichs reposats que cercavan
la taula del jardín, al veure l'espant que's re-
tratava en el rostre del agutzil. —Esplícat,
home! Qué passa? 

Y'l Matheu restava apurat, mormolant parau-
las incoherents y aixugantse ab la mániga la
suhor que li regalimava cara avall.

— ¡Llamp de lleu! ¿Vols parlar?-
Allavoras el Matheu, imposat per la serietat

del senyor alcalde va dir:
—Jo ho he vist. 1-la sigut horrorós. Veurá que

la filla del senyor Mestre ballava ab el senyoret
Ernest, cuan de sople se Ii ha tirat á sobre']
condemnat del Adolf,y posantlilas mans al coll
l'ha llensada á terra. '1'othóm hi Lha corregut.
Allavoras l'Adolf l'ha abrassada boy cridant
com un esperitat: - Enrera tothóm! Es meva,
meva, no més que meva. Si ella no ho vol, á la
forsal—Al fi, entre cuatre'ns l'hem fet nostre.
Redéu, quinas eátrebadasl La pobra Chanto
restó llensant unas glopadas de sanchl...

El senyoret Ernest ha fugit. Jo he vingut á
corre-cuyta á buscarlo á vosté. ¡Quina desgra-
cia! -

Al acabar el Matheu, l'alcalde sortí dessegui-
da; peró avans, encarantse ab sos companys, di-
gué molt cremat:

— ¡]Mare de Deu! ¡Cuán se'n convencerán las
donas de que ab el cor deis homes no s'hi pot
jugar!...

R. SURIÑACFI SENTIES.

ConselTll^ nata.

Temps rúfol, cel ple de núvols, Igual, igual que mon ánima;
la vall fosca,'] mas desert, tapat de ma ditxa'1 cel,
ni un aucell piula en l'arbreda, esma-perdut, solitari,
tot es trist; no se sent res... abandonat... ¡Com el temps!

J. BARBANY.
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L'estreno (le la setmana ha sigut el del saynet de don
J. Got y Anguera, La Societat del Buen Aprecio» ó el ball
de la punyalada, qu'es un'obra ben aceptable dintre del
género; té tipos bastant justos, las situacions cómicas en-
sopegadss y els xistes son riguts, cualitats que fan recoma-
nable tota producció que no s'ha escrit ab altre intent que'l
de posar de relleu aquestas bonas condicions.

El públich demaná al autor y aplaudí la execució.
Pera demá hi há anunciat l'estreno de la sátira d'en San-

tiago Rusitiol ILlibertatl

TIVO LI

Ultim concert de la .Euterpe».
Ab un ple encoratjador va tenir lloch diumenge passat

l'ultim concert matinal de la temporada, que's celebrava á
benefici del mestre director senyor Rafart.

Ben satisfeta por estar la nomenada Societat coral del
écsit conquerit en sa campanya artística, que ha posat ben
bé de relleu la fe dels que la forman en inmortalisar més
de lo que ho está la hermosa obra d'en Clavé.

Aquesta satisfacció deu sentir íntimament el distingit
mestre que la dirigeix, donchs ell ha lograt feria fugir de
certs motllos antichs sostinguts per una rutina sols com

-prensible en inteligencias foscas, no Iluminadas encara per
la claror vivíssima del avens.

En el concert que'ns ocupa hi prengueren part, com un
obsequi al beneficiat, las aplaudidas artistas senyoretas
Vigier y Homs y el barítono senyor Puiggener, tots per-
tanyents á la cotnpanyía d'ópera de Novedats, y que's gua-
nyaren merescudas mostras de simpatía.

Resultá forsa agradable 1'Hymne compost pe'I senyor
Rafart, denominat «Patria» , al final de quina composició
foren presentats al mestre valiosos regalos de sos amichs y
personas que l'admiran, entre quins obsequis recordém tina
artística corona de plata, ofrena dels socis protectors de la
esmentada societat eEuterpe>.

Rebin tots nostra enhorabona, y fins l'any vinent.

NOVEDATS

JosEF, ópera de Nicolau Mehul.
Fa prop d'un sigle que aquesta partitura fou escrita y

estrenada á París. No dubtém de que en aquella fetxa agra
dés moltissim y fins interessés l'assumpto, ben menut per
cert; y es que alashoras s'apreciavau millor las filigranas y
no's cercava» únicament las obras que omplissin. Peró avuy
han cambiat las exigencias: aixó no vol dir que deixi d'a-
gradar la música senyora, exquisida, suau; res d'aixó. Lo
que hi há es que s'exigeix qu'entremitj d'aquesta suavitat,
d'aquesta exquisitat y d'aquest senyoríu d'armonías delica-
das, ne sobressurtin, cada dos per tres, algún toch vigorós,
mascle, robust, com en la música wagneriana s'hi troban á
centenars.

Y no passa aixó exclussivament tractanlse de las parti-
turas, sinó que també s'exigeix més consistencia ab els lli-

bres; de manera que l'ópera d'en Mehul es ben fluixa d'ab-
dúas cosas; musicalment y com á assumpto. No dirém per
xó que la partitura sia defectuosa; ans pe'1 contrari, es ben
sentida, conté trossos que s'escoltan ab respectuós silenci;
hi há delicadeses, sí, peró no arrivan á interessar ab aque-
lla intensitat que produheixen las obras vigorosas. Hi man-
ca nirvi y hi sobran las repeticions, un xich cansadas, á
trossos; l'excessiu abús de la melodía ploranera. Ademés,
l'assumpto, poch interessant de si, de poch mohiment escé.
nich, contribuheix á ter l'obra més lánguida.

Compreném que'l públich no s'hi entussiasmi, perque
no hi há motín; ni un passatje sublftn, ni un moment n'ex.
traordinaria brillantor. Revela no més que'l metre Mehul
era un compositor de gran sentiment, peró no de volada
atrevida.

Y malgrat el mar de sentiments en que neda la partitu-
ra del 7osej, no va poguerse salvar de la indif, rencta del
públich. Potser hi contribuhí un bon xich la traducció cur-
silona en castellá que's feu del llibre.

La llástima es que'Is artistas perdessin el temps ensajant
un'obra que ja's veya de lluny el resultat qu'havia de do.
nar. Ab tot, feren grans esforsos pera salvarla de la plat

-xeria pública alguns artistas á quina discreció s'encomená
la interpretació del 7osef, entre'ls cuals podém citar als
senyors Carbonell, Banquells y Escursell.

a,5 La temporada's va aguantant gracias á las filigra
nas de La Bohè,ne, que sempre surt favorescuda per 1'a-
plauso de tots els públichs. També s'han donat algunas
representacions de I Pagliaci, Cavallería Rusticana, Dino

-rah y L'Africana, aquesta última molt deficient d'execu-
ció per part d'alguns artistas.

Nostres folletins.

Avuy repartim el plech ocian de la interessant
novela-epistolar

L`AIDosTOL
original d'en Manel Folch y Torres, premiada
en el primer Certamen de CATALUNYA ARTísTICA

celebrat enguany.

Com un obsequi á molts de nostres favorei-
xedors que'ns demanan publiquém de tant en
tant alguna obreta teatral, suprimim sols en

aquest número el plech del gran poema CAN!-
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Gb y regalém una obra complerta, el
joguet cómieh

TOALLA FRINÉ
de don Joseph M. Pous, estrenada darrera-
ment ab bon écsit en el Teatro Catalá (Romea).

En un dels vinents números comensarém á publicar una
serie d'articles curiosíssims baix l'epígrafe de Lleuger 7epás
de Literatura y Arts portr guesas contemporanias, deguts al
estudi de nostre inteligent company l'Ignasi Ribera y Ro-
vira, corresponsal literari de nostre periódich á Thomar,
Oporto y Lisboa (Portugal).

Aquets articles tractarán ab detenció del mohiment in-
telectual d'aquell pahís, en el que s'hi troban sens ésser co-
neguts de Catalunya molts escriptors y artistas notables.

Creyém que'ls que floreixen aquí llegirán ab interés el
treball que anunciém.

519
Las pessas que'1 cuadro cómich lírich del Ateneu posá

en escena, obtingueren una bona interpretació per part de
tots.

Hem rebut el cartell del primer Certamen literari que
convoca l'agrupació cFoch nou» de Sant Andreu de Palo-
mar.

S'ofereixen dotze premis, els tres primers ordinaris: Flor
natural, Englautina y Viola.

Forman el Jurat calificador: don Narcís 011er, presi-
dent; mossén Jascinto Verdaguer, don Francesch Matheu,
don Joseph Franquesa y Gomis, don Ramón N. Comas,
don Isidro Martínez Roig, vocals, y don Joseph Alcoverro
Carós, secretari.

El plasso d'admisió de treballs finirá avans del día zo
del vinent Novembre.

Per sa llarga extensió no publiquétn el Cartell, que tro
-harán de manifest en nostra Redacció las personas que'ls

interessi.

Ha mort en sas posessions de la Espluga de Francolí, elque tou benvolgut amich nostre don Pere Antón Torres.
El difunt, que de molt jove havía pertenescut á la polí-

tica, era además un autor dramátich de bastanta reputacióá qui el teatro catalá li deu forsas produccions ben acep-tables, tals com Lo full de paper (una de quinas edicions
hem publicat en la «Biblioteca dramáticas de CATALUNYA
ARTÍSTICA), La Verge de la Roca, La clau de casa, La
Ilantia de plata, La flor de la montanya, L'hereu 7ordi y
mollas altras qu'en la época en que foren estrenadas varen
obtenir bons écsits.

Va pertenéixer don Pere Antón Torres á la prempsa, di-
rigint el diari barceloní La Vanguardia, al fundarse en
188r; fundant en 1868 á Tarragona, sa ciutat natal, el
periódich La Prensa, que dirigí fins al triomf de la Revolu -
ció, y en 1875 va fer aparéixer també á Tarragona un altrediari, La Opinión.

La política li va proporcionar molts cárrechs: fou secre•tari dels Goberns civils de Huelva y Alicant; Gobernador
de Girona y Valencia; moltas vegadas Diputat á Corts, uncop Director general de Beneficencia y Sanitat, y per fi Se-cretari general del Gobern de Cuba cuan el general Sala•
manca aná á gobernar aquellas terras.

Descansi en pau el bon amich y aplaudit autor dramátich
á quina desconsolada familia acompanyém en son dol.

El «Centre catalanista gracienchr ha obert, desde pri-mer d'aquest mes, classes gratuitas de solfeig pera nens,nenas y homes, proposantse ab aixó dit Centre engrandir
sa secció coral que baix la direcció del mestre senyor Cu

-mellas se dedica al conreu del art musical de la terra.

En el nou y espayós teatro del aAteneo del Ensanches
vá tenirhi lloch el dijous passat una funció lírich-dramáticaá benefici dels perjudicats per las darreras inondacions del
riu Llobregat.

Prengué part en acte tan benéfich la societat coral cCa
talunya Novas que baix la batuta del seu mestre don Joan
Gay executá un magnífich concert, cantantse al final, á
prech de la triada concurrencia, Els Segadors y La Marse-llesa, quins dos hymnes foren xardorosament aplaudits.

Deixém per un altre número 1'emitir judici crítich sobre'1
primer concert Pugno–Crickboom celebrat el diumenge
ultim en el teatro de Novedats, perque tenim el propósit
d'ocupárnose'n extensament en un sol article una vegada
tinguin lloch els dos concerts que faltan.

g,*:s

Lo mateix farém ab els concerts que s'anuncian en el
teatro Principal á cárrech dels notables pianista francés
Harold Baüer y del violoncellista catalá en Pau Casals.

Dissapte va celebrarse en el teatro del cCírcol Republicá
Instructíua, del Poble Nou, una funció extraordinaria com-
posta del drama sensacional, La secuestrada de Poitiers, y
del estreno del joguet en un acte, original de J. M. Oromí
d'Arús, Dos gallsper una gallina, quina última obreta, per
més que sía d'argument senzill, está exhornada de molts
xistes y té situacions cómicas que produheixen sovint la
rialla del ptiblich. En el desempenyo, tant del drama com
del nou joguet, s'hi varen distingir las senyoretas Amigó,
Varela y Mayorga, y els senyors Munner (pare y fill), Curt,
Batlle y algún altre que no recordém.

Acabada la funció, y cuan ja tothóm havia sortit del lo-
cal, va calarse foch al escenari, qué s propagá per tot el
teatro, quedant als pochs minuts destruhit. Per fortuna, no
va ocorre cap desgracia personal, lo que indubtablement
hauría succehit á iniciarse l'incendi durant la funció.

Sentim las perduas, peró benehím la casualitat.

Están molts adelantats els treballs d'organisació de la
exposició d'obras del malaguanyat artista en Josep Lluís
Pellicer, que sembla tindrá lloch en una de las salas del
Palau de Bellas Arts baix la iniciativa del Círcol Artis-
tich.

Promet ésser ur. aconteixement.

Ab molta solemnitat va tenir lloch el día 5 d'aquest mes
á Manresa l'acte de constitució de la entitat artística cOr-
feó Manresás, quins reglaments están inspirats en els del
«Orfeó catalán de Barcelona.

La Junta Directiva quedá formada, per aclamació gene-
ral, dels senyors don Joseph Cardona, president; don An-
dreu Cabot, vis-president; don Narcís Martrus, secretari
primer; don Ricart Cornet, secretari segón; don Ignasi Ca-
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sas, tresorer; don Andreu Pons, comptador; don Ignasi
Dalmau y don Enrich Clavería, vocals; don Estanislau
Casas y don Antón Girbau, director y sub-director de la
Secció coral.

Nostre bon amich don Ramón Milá, que per etzar visi-
tava l'Orfeó, en nom de CATALUNYA ARTÍSTICA, fou ob-
jecte de moltas atencions per part del valiós element de
tan útil entitat.

CATALUNYA ARTISTICA se ven á-París, Boulevard Mont
-martre, Kiosque núm So, de Mme. Scheneider.

ENTRETENIMENTS

XARADA

La Mercé y la Paulina son dos germanas;
la una es molt moreneta, l'altra molt blanca.
Las dugas son molt tota, precís es dirho,
y encantan sas paraulas y los seus mimos.
Cuan t ocupacions totas, durant el día,
son, ter á una gosseta tendras caricias.
—Perleta, dom la pota.—Perlela aixecat.
—Perleta, una abrassada.—Perleta, besam.-
Y la pobra Pericia que no es gens tonta
las abrassa, las besa y's torna boja.
Al veurer l'hu-dos-lersa d'eixas germanas
se'm va ocórrer cert día l'aná á trobarlas,
y ab paraulas molt bonas felshi compendre,
qu'era una bona llástima que'l temps gastessen
ab aquella bestiola, cuan, trotarían
joves de bonas prendas y bellas firmas,
que sense ter pregarse, horas senceras
el lloch ocuparían de la gosseta.

J. STARAMSA

Solució aL del r^úmeho passat,
Xarada: Em-pa-la-go-sas.

Correspondencia literaria.
Evarist San//eh!: S'hauría tingut que retocar y era tars.

—7oseph Oliver (Vilanova y Geltrtf): Té poca novetat. De
lo demés ja se'l ha servit. —loan Gili Martí (Sabadell),
Ferrán Obiols, 5/atan Peig (Sabadell), Antoni Vallbona
Montaner. Lo de vostés es molt fluix. —y. C. Layrisa:
Mansoya y mal rimada.-7oanet de la Cirera, O. M. Lla-
rgs, 7. Bas Gich: No m'acaba de satisfer. —Enrlch Rafel
Sus-dl: Publicarém eAls forts d'esperit ». Arnau lo catalán
L'assumpto del article no fa pe'l nostre periódich. En la
poesía las dugas últimas estrofas decauhen.—yoan Quin-
tana: No resulta.-7. Aymá Ayala: L'article no va; aviat
veurá una poesieta.—R. Ubach (Tarrassa): Totas dugas son
ripiosas.—I. Soler D.: Tal volta es massa fantástich, peró
com qu'está bé'l publicarém.—Carlos Ferrer Clavé: Va bé.
—Teresa Queralt: Ho acepto.—P. Miró y M.: Es ripiosa --
Ricart A. Orriols: Mal rimat. —Baldomer Cubells: Retocada
anirá.-7. B. Alemany (Blanes): Rebut y gracias.—A. M.:
Molt arreglada publicarém la poesía, peró envihi el nom.
—Faust Casals Bové: Entra en torn.—A. Pedret y Miró:
En vosté s'hi veu bona disposició; envihi un treball més
curt, mírishi bé y'1 publicarém.—E. Sanchez Catalá: Es de.
fectflos.—Un vehí (Port de la Selva): Si no fos tan ripiosa
la publicaríam. Enséjishi y envihi.—Olaguer Niassip: Las
poesías no van.—P. de las Flors: Si las flors fossen com els
seus versos, els jardíns no escamparían flayre. —M. de Lo.
reto: Es poca cosa —Xavier Zengotita: La poesía no resulta
gayre. Francescí¿Colomer(Sabadell):Publicaréla cIntima»,
—Lluís G. lllanaut: Es bon xich mansoy.—Francesch
Olives Simó (Falset): Hi. há fragments bonichs, peró en
conjunt es defectuosa.—F. Serra 7.: No vá.—J. S. M cier
(Sabadell). Las cEspurnasa son dolentas.—F_ Vilaret(Bla-
nes): Cap dels dos sonets. —Ramón Ribera LIovet (Saba-
dell): Insertarém aLa flor del Montserrats.—Lo buscador
de corras-idas: No serveix res. — N. G. G: De vosté s'adme-
ten els treballs aNa Blanca,, cFantasía>, cMaría de las
Neusa y oLa Caixera a —7oseph Solá Antich: No m'agrada
l'assumpto.—F. 7ovéy Calbó (Sarriá): Aproftto un cant; el
dibuix no. —Manel 1k/iilel: Torni'l á enviar un xich Inés
reforsat.—P. Tomás (Rocafort de Queralt): Li agrahím la
intenció, perú en conjunt no resulta publicable.— Alfons
Sans (Castellví de la Marca): Entra en torn. -7ocapi:
Cuan se publicaría ja lisuría perdut l'interés; además atachs
ab pseudonim no n'admetéin.-R. Gayy de N[ontellá (Puig-
cerdá): Aprofitarém bastant de lo qu'envía.—Xavier Gen-
bus (Retes). M'agrada tot y ho acepto —Angtl Ridaura
(Sabadell): De vosté m'agradan més els versos.—Eugen:
Xicota: Es un assumpto que s'ha de tractar ab més gran-
diositat.

Queda encara molt pera contestar.

Fidel Giró, impresor.—Carrer Valencia, 311, Barcelona.

CATALUNYA ARTISTICA
SETMANARI IL-LUSTRAT de Literatura, Arts y Teatros.

I?edacctó y 7 dministració. — I¡aurieh, 20, principal. — ()(i ha bussó á la porta.)
DIRECTOR: J. AYNÉ RABELL. — ADMINISTRADOR: BARTOMEU LLURÓ

12 planas de text degut als millors prosistas, poetas y crítichs regionals. — 4 de novela ilustrada.
8 de folleti literari. — Grabats y dibuixos de notables artistas.

PREUS DE SUSCRIPCIÓ: BARCELONA, trimestre 2 pessetas. — FORA, mitj any 4 pessetas.
EXTRANGER un any 12 franchs. — NÚMERO CORRENT, 45 céntima. — NÚMERO ATRASSAT, 20 céntima.
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