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A crucificat

l|iian màrtir, eu la eren de tou peuós ealrari
ta dolça sauf ralà eom riu d'amor prefóu,
pensaves «¿(¡nè es morir deixat i solitari?
Pue espirar, eontent d'iiaver salvat nu món».

Pro a l'eseoltar, al elm de la miintanja abrupta,
la. bela de aijuell poble pe ereies redimir,
vegeres eom nu llamp de negaeió i de dubte
la tràgiea visió dels segles a venir.

1 guau el fel amarg vessareu eu tou llavi,
veient amor tan grau, pagat amb tant d'agravi
Ull sanglot estraíé tou rostre pur i blaue:

ear veies ¡oli Jesús! eu tou suprem desliei
pe 110 ereiii digues, .110, del noble saeriíiei
giie leles per nosaltres amb ta divina sang.

albert PIERA.
La Haia, 1916.
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Passeig romàntic
Al volgut amic Romà Planas.

Desitjosos de gaudir per uns moments de l'ho¬
ra solemniosa del cap-vespre, lentament cami¬
nant, els dos amics deixaren el quartier Monpar-
nasse On vivien, en l'hora'en que'l bullici, com de
costúm comen'^ava. Era dissabte al vespre i'ls
obrers que en aquell barri viuen, més per la cos¬
tum que per la bonansa del temps que a sortir
convidava, omplien la rue de la Oaité bromejant
amb les mondaines que'n son regines, o be entra¬
ven en els cines o eafés-concerts que son la deli¬
cia (?) d'aquest recó de Paris, segon imperi de la
tan mat-eutesa com esbogerrada alegria.
I fent cas omís de tot això, els dos amics cami¬

naven, caminaven, quan sens dar-se'n compte es
trobaren en una de les portes dels tan hermosos
com magnànims jardins del Luxemburg, on joio¬
sament entraren desitjosos de fruir la joia d'aquell
silenciós cap-vespre de Juliol en que el cel era
serè, i'ls tarongers en flor embaumaven l'aire
d'una olor tan flna i suau, que encisolava els es¬
perits i duia el conçol a l'ànima. L'hora era quie¬
ta i solemniosa... Sols de quan en quan algun que
altre rossinyol entafurat en la verda espessor dels
arbres, com despedint-se del jorn morent entona¬
va quelcuna armoniosa melodía o bé les merles
manses, encís d'aquells jardins, ferien la quietut
a l'entafurar-se en els arbres frondosos, on les co¬
lomes, ses amigues, monòtonament roncaven i'ls
pardals cercaven plaça per la joca...

I'ls dos amics, per cert catalans, impregnats
per l'encís d'aquella hora magestuosa, lentament
caminant com porucs d'interrompre el silenci que
imperava, passejaven suaument i amb sa parla
extrangera, aspra i dolça a la vegada, baix bai-
xet parlant, recordaven coses que foren i evocant
recorts passats i presos d'una melangia fonda,
planyent-se de trobar-se sols, tant sols a n'aquell
llac, els seus llavis pronunciaren uns noms esti¬
mats: Mereeneta... Teresina... després la mirada
d'un i altre es toparen i amb un somriure dolç pel
goig i suau per l'anyorança, sens dir-se ni un sol
mot, com atrets per una força hipnòtica que feia
que en el pensament coincidissin s'assentaren en
un dels propers bancs on per un liare moment
restaren callats.

Al pas de dugués gentils demoiselles que rient
alegrement prop d'ells caminaven, s'interrompé
el silenci.

—Son gentils, veritat?—feu l'un-
—Si, gentils i boniques respongué l'altre.
I cedint de nou el pensament a l'evocació de

coses agradoses, la quietut hauria tornat ímpo-
sar-se, quan fitant els ulls a un monument que al
devant seu hi havia, digué l'un d'ells:

—Coneixes aquest poeta?
—Si—feu l'altre.—Es Paul Verlaine, el malhau-

rat Paul Verlaine...—! tornant de nou la quietut
a fer-se entre ells mestressa, mentres l'un recor¬
dava, recordava, l'altre també donat a la medita¬
ció a que convidava l'hora dolça, després d'haver
tret un paper i llapis i d'haver mirat de nou el
monument del poeta, escribía...

Passaren uns moments. Després al plegar el
paper escrit per a desar-lo, l'altre amic que n'ha¬
via hagut esment, demanà lo que era.

—Vuit ratlles de vers. No tenen importancia,
—digué l'interrogat, i a una mirada de l'altre es-
pressant el goig de conèixeles obrint el paper
llegí:

De cara a Paul Verlaine en l'hora muda,
quant en el Luxembourg tot se trasmuda
devenint l'hora alegre que's finida
en hora misteriosa, m'hi convida
l'encís que escampa arreu la solitut
i les fiors que hi llueixen amb deliri,
pensar, no sé si per goig o martiri
com passa follament la joventut.

Després quant les primeres ombres de la nit
propera s'imposaren dibuixant la silueta dels cas¬
tanyers altius, els dos amics s'aixecaren i seguint
la ruta lenta del seu romàntic passeig seguiren
caminant parlant més lliberta i desfogadament.
La conversa s'havia escaigut a la poesia i'ls noms
que are els seus llavis pronunciaven seguit d'al¬
guns fragments de vers, eren els dels mestres
Guimerà,;Maragall,Verdaguer, Guanyabens, Igle¬
sias, d'altres de no menys valor literari i'ls dels
joves Lopez Picó, Puig i Ferreter, Arús Colomer,
el malhaurat Isern Arnau, d'altres i sobre-tot del
bohemi Lluís Capdevila.

Parlant aixís i passejant a la vegada passaren
prop la piscina ja deserta d'infants on s'hi veia
alguna que altre barqueta deixada voluntària¬
ment amb la creença de l'endemà trobar-la, i ca¬
minant, caminant, i després d'haver rendit visita
al monument de la poetisa Georges Sand es diri¬
giren vers la font de Alédicis la qui corn diu el
poeta català Perez Jorba

els fets ardits d'uns cavallers joiosos
d'amor l'encís de l'hora ressonanta

on a més d'algunes parelles amoroses s'hi destaca¬
ven com una bella i colorida nota les gentils lle¬
gidores, les qui com una oració sagrada, avui,
demà i sempre van rellegint les planes del seu
llibre escullit, on el poeta o novelista preferit per
elles, amb la seva conjunció de paraules i senti¬
ment a la vegada ha sapigut entrar en son cor i
àdhuc ferils-hi l'ànima.
I'ls dos amics passaren prop d'elles sens parlar

per no destorbar-les i anaven a sentar-se a un
■ banc proper quant el toc de corneta seguit del
monòton «om ferme* del guarda anunciava la sor¬
tida, essent ja arribada l'hora de tancar les por¬
tes. I fou quant ells, amb greu recança deixaren
els jardins i -atrets per dolça vissió passaren l'A-
venue de l'Oiservatoire, la qui s'esvaí de cop al en¬
trar en el ja citat i bulliciós quartier de Monpar-
nasse.

j. PONS i MAKTORELL.
Paris, 1916.
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ENTRE VEINES
—¡Boa dia tingui!
—¿Es vostè, senyora Carmeta?... Entri, no es¬

tigui dreta aquí a l'entrada, que'm fa pena.
—No filla, perquè he deixat la porta del pis

ajustada i com que'n aquesta escala hi puija
tothom qui vol, la veritat, no estic tranquila.

—Bé, dóna, segui un xic. Sembla que quan en¬
tra a casa la punxin per entornar-se'n.

—Ja li diré, era sols per preguntar-li si amb
la roba que tenien estesa air al terrat hi han tro¬
bat uns calsotets de tela del meu marit.

—Nosaltres, no senyora. Justament abans d'a-
narme'n al llit la vareig repassar tota.

—Si que es estrany,
—¿Que vol dir?
—Ja veurà, com que sols eren vostès i nosal¬

tres els que teníem roba estesa, no fora estrany
que'l treurer-la de la corda haguessin baixat,
sense volguer, la pessa que'm trobo a faltar.

—¿No li dic?... eren les dotze de la nit que en¬
care sorgia i pot ben creurer, per la claror que'ns
il·lumina, que tota la que vareig plegar era nos¬
tre. Justament aquesta setmana quasi tot eren
pesses grans, ja compendrà que si hi haguessin
sigut tot seguit me'n hauria adonat,

—Doncs quant jo vareig pujar a estendrer,
també vaig veurer que hi tenien roba menuda,
vui dir, senyora Reseta, que a mi cap xato me la
pega.

—I a mi tampoc, senyora Carmeta.
—Això li he dit perquè veigi que no bado i

que no eren tot pesses grans, com vostè vol su¬
posar.

—Ja li diré lo que hi teníem.
—No n'haig de fer rés.
—Doncs jo vui que ho sàpiga. Aquesta setma¬

na vareig mudar la roba dels llits, per lo tant hi
havien dos llensols grans del nostre llit, dos de
petits del catre que hi dorm la noia, un drap de
cuina, dugués camises, la una de color i l'altre
blanca amb fistonets, apedassada del devant,d'una
servidora. Uns calsotets de madepolant, del de
casa, tres mocadors de mocar sense senyalar, du¬
gués venes, cinc drapets per mal i una bànova de
cotó que feia dies que la volia rentar i que per a
no gastar sabó no ho feia.

—Bé,iii que vol dir amb aquesta lletania?
—Que ja veu si aviat ha estat contada.
—Tot lo que vulgui, però a mi ningú em farà

creurer que'ls calsotets haigin volat.
—Devegades, senyora Carme, una es pensa

apuntar bé la roba i a lo millor amb el vent les
agulles cauen i la pessa vola

—¡Fuigi, dònal... ¿Are'm vindrà a dir que no
sé lo que es estendrer roba?...

—Jo no li dic tant, però...
—Lo que si li haig de dir que'ls calsotets no

s'han perdut per tothom.
—¡Ai, caraises! encare avui'm farà dir els salms

al revés. Potser si que s'ha cregut que el tinc jo!
—Això vostè s'ho sabrà, perquè filla, de con¬

ciencies n'hi han de moltes maneres.

—Si, senyora, fins amb aixamples. Mai m'hau¬
ria cregut que fos tant mal pensada.

—Deixis de malpensada i de raves freixits, lo
que convé es que'ls calsotets tornin a casa.

—l a mi que me esplica!

—¿Doncs a qui ho haig de esplicar?... ¿"Vol que
ho digui al Nunci del Papa?...

—Ja veurà no m'amoini, que'l meu mal no vol
soroll.

—¡Ai, filla! No venen totes per Sant Joan.
—¿Que vol dir amb això?... Espliquis, que li

podré contestar.
—Ja faré les paus. Si hi ha més dies que llan-

gonices, senyora Roseta.
—Si em toca un fil de la meva roba se'n re¬

cordarà.
—¡Vostè m'amenassa!
—Vostè de primer m'ha dit lladre.
—Jo li he dit la veritat.
—¡Embustera!
—No m'insulti.
—Surti tot seguit de casa.
—No tingui por que'm tingui de escombrar més

les petxades, però si que abans li haig de dir, que
si no surten els calsotets, ens tornarem a veurer
les cares.

FLORS DE RECORT
(A ella)

Un dia. per dissort meva
remenant, paperots vells,
trobí, grogues i marcides
tes roses i tos clavells.

Les fioretes tan joioses
que amb encís, me vares dar,
floretes tan oloroses
no'm cansava de besar.

Mes aquells temps, ja pasaren
ton amor, es ja ben mort,
i les flors que ara trobava
me portaven son recort

Tot-irat, apomellant-les
vaig anar, vòra del foc
i un impuls gran, de cremar-les
me và passar, per mon cor.

Vaig probar-ho i no podia
vaig fê un esforç, mes tampoc;
les mans, m'anaven mitx balbes
i vareig fugir del foc...

I amb pietat, les vaig guardar
les flors dels antics amors.

Tingui força al oblidar
més no, per cremar, tes flors...

DANIEL F. CARRERAS.
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CONTES VELLS

V

ELí COIWVIBAT
Mossèn Pere acabava de despedir una visita

que Fhavía omplert de satisfacció; la d'en Barto¬
meu, el secretari del poble on éll havia estat més
de deu anys de Rectó

En Bartomeu es trobava a Barcelona per un
parell de dies, i una de les primeres dil'ligencies
després de l'arrivada, havia sigut anar a saludar
a Mossèn Pere, son company de passejades al cap
tart dels dies d'istlu, i son etern rival de tresillo,
en les aburrides tardes del hivern.

Com feia temps que no s'havien vist i tenien
ganes de parlar llargament de tota la gent del
poble, acordareu que al dia següent dinarien
plegats, ja que era la única hora de que disposa¬
va el foraster, perqué portava una pila d'encà¬
rrecs per complir.
I després de rumiar una estona. Mossèn Pere,

que estava répautigat en el seu silló de cuiro, da¬
rrera d'una taula negre, amb una creu al damunt
i varies estampetes, dridà:—Ramona!—i mentres
esperava la minyona, pessigà una mica de rapé
d'una capseta misteriosa, i aspirà amb tal fruïció,
que s'hauria dit que aquells polvets, eren per éll
lo millor del mon.

—Mani Mossèn Pere, què se li ofereix?—Digué
des de la porta amb veu nassal, una dóna d'uns
quaranta anys, seca i prima, prò neta i endre¬
çada.

—Espavila-'t, Ramona; demà tenim un convi¬
dat a qui m'agradarà obsequiar amb un bon di¬
nà, en el que no hi manqui rés; un apat d'aquells
que sabs convinar tant bé i que tanta fama t'han
proporcionat entre les meves amistats.

—Molt bé diu; si li sembla farem el mateix
que'l dia que va venir aquell Canonge de Vic.

—El que tu vulguis, ho deixo a la teva mà,
més procura que resulti fortet, perquè el senyor
Bartomeu és un golut de primera. Potser que
compris llagostins, o... iah! i un bon café,... i mi¬
ra si encare queda Chartreuse o Benedictine que si¬
nó en compraré una ampolla.

—Molt bé diu Mossèn Pere, prò...
— Espsra-'t dóna, ja seque vasa dir; pacien¬

cia.—i obrint el calaix de la seva taula i traient-
ne una cartera, allargà a la minyona un bitlletet
dels petits, no sense dir-li;—Procura no gastar-lo
tot per això, que la gracia està en saber-los fer
allargar els quartos, i aquest mes, encare n'han
de venir dos o tres més de convidats.

Perquè això si, acostumat a portar sempre una
vida tranquila i reposada, la millor satisfacció
del bon capellà, consistia en tenir forasters, per a
poder acompanyar-los per la ciutat i gosar veient
com s'embadalien devant dels aparadors de les
botigues; com s'esveraven de la velocitat dels au¬
tos, i la cara que posaven al sentir la sensació de
pujar i baixar en l'ascensor del «Siglo». Però més
que amb tot això, disfrutava en servir-los un bon
dinà, amb l'escusa de que era lo únic que podia
oferir-los, car a éll li estaven vedats els cafès, els
cines i els teatres.

(i) Premiat en els Jocs Florals de Sarrià. (A. LI. P.)

Era en Bartomeu la més genuïna representa-
de la tranquilitat i de la calma; no s'amoinava
mai per a rès, no portava mai pressa, i és que en¬
care que hagués volgut fer algún dia moviments
ràpits, el seu còs no hauria obeit a sos desitjós.

La seva figura es reduía a un ventre colossal
que aguantava un cap rodó com una cindria. Les
cames i els braços que havien quedat despropor¬
cionats, semblaven accesoris secundaris a la seva

persona. Tenia la cara congestionada, i en ella,
per uns traus que'l greix aclucava, hi apareixien
uns ulls petits i vius, que per son constant bellu-
gueix no semblaven formar part del mateix ho¬
me; el nas xato, rodó i quasi morat; la boca gros¬
sa; (de tant fer la servir) els llavis groixuts, i de-
vall de tot això un sota-barba lluent i molsut,
que s'apoiaba damunt del seu pit. Pel coll, no 1'
hi havia quedat lloc.

Aquest home, en Bartomeu, que tenia una veu
que semblava que parlés dins d'una regadora,
no estava gras en và, al contrari, amb tot i els
seus cincuanta cinc anxs, el seu volum, era la
conseqüència Ilógica de ses aficions bucòliques.
El principal plaer per a éll era trovar-se sentat
devant d'una taula ben provista on no hi man¬
qués rès; però en defecte de la varietat i la cali¬
fat del menú, obtava al menys per la quantitat, i
aixis calia veurer quan era a casa seva, amb la
calma i la paciencia que s'anava empassnat ver¬
daderos muntanyes de monjetes o de bacallà amb
patates.

Coneixent doncs que'l menjar i l'estar gras,
era la flaca d'en Bartomeu, no serà d'extranyar
que esperés amb candeletes el dinà que li oferia
son bon amic; ni que aquest pel seu cantó, posés
a prova totes les facultats de la seva cuinera i
fes un esforç econòmic, organitzant un àpat ca¬
paç de satisfer al seu exigent convidat, i que dei¬
xés enrera el que serviren a Sancho Panza, quan
fou declarat Gobernador de la Insula Barataria.
I en efecte, la cuinera es llui. el dinà siguè es-

plèndit, i com a resultat de la recomendació re¬
buda de que resultés fortet. Mossèn Pere tenia
les galtes rojetes com dugués pomes madures, i
la cara d'en Bartomeu ja no era vermella sinó
morada i lluenta com si estés a punt de reventar.

Més amb tot i que s'havien reunit per a par¬
lar de totes les novetats ocorregudes durant el
temps que no s'havien vist, l'únic que prengué la
paraula mentres hi hagué quelcom per a menjar,
fou l'ex-rector, ja que en Bartomeu tenia cons¬
tantment la boca plena i no volia ferdrer temys
enraonant de coses que en aquell moment l'inte¬
ressaven menys que tot el que tenia davant.
I quan el dinà es dongué per acabat, a pesar

del excedent paper que havia fet, i d'haver re¬
petit en gaire-bé tots els plats, en Bartomeu es
despedi del seu amic. sense haver-li alabat per
rès el dinà, sense dir-li:—L'arròs, era molt bò.—o
—Te una cuinera que ho fa molt bé.—Rès abso¬
lutament, com si ni tant sols l'hagués convidat a
pendrer cafè. A tal extrem arrivà son sil'lencl,
que Mossèn Pere quasi cregué que n'havia fet un
xic massa; que potser en Bartomeu no es trobava
bé; i que éll seria la causa de que el seu amic tin¬
gués un gros empatx; però per a dissimular sos
dubtes, i sentir-se algún el·logi per l'obsequi que
tant li havia costat, s'atrevi a preguntar:-Què
tal, què tal Bartomeu, ¿que t'ha semblat aquest
dinà? ¿has quedat satisfet?
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En Bartomeu aclucà encare més els ulls; som¬
rigué una mica, fent saldrucar son voluminós ab¬
domen, i amb la seva veu de xantre respongué:—
-Jo no m'amoïno mai, ni em quedo mai amb gana;
quan me conviden a dinar a alguna casa i el
menjà escasseija un xic,... el pà ho paga. 'Vull
dir que perqué avui he endrapat tant de pà, ha
de creure'm un panarra.

A Mossèn Pere li van fer més impressió aques¬
tes paraules, que si li haguessin abocat un cubell
d'aigua freda en un matí del hivern al saltar del
llit.—¡Barra!—pensava éll—¡més que barra! això
de menjar tant és un pecat; i el no donar me'n
gràcies i per torna dir-ne que era escàs, també
ho és força!...
I des d'aquell dia no convidà mai més a en

Bartomeu, ni a ningú, i si algún cop es veia obli¬
gat a tenir forasters, els portava a passeig tant
com volien, però en quan al dinar, els en servia
un de senzillet, econòmic i sense pretensions, pe¬
rò... d'aliment, i mai preguntava la impresió que
els produia, per por de caure abatut en un sofri¬
ment inesperat, com el que li causà l'amic gola¬
fre... i platxeriós.

FRANCISCO RIBERA i FONT.

La pomera vermella
A la botia senyoreia na Pilar Subirá
i Ârumi en el jorn de sa Patrona.

T'alces placent i ardida al mig de l'horta
com d'un cor jove'l flam suprem d'amor
i sent tes branques focos de claror
ets tota casta, complaguda i forta.

Tens en l'esmalt dels fruits la sobtilesa
i'l goig que dú en les galtes tendre infant
i'l psalm que dins, l'amor hi es palpitant
quan l'aura blana amb reverencia't besa.

Ets el càntic sublim de la bellesa
on hi broda sos somnis l'infantesa,
l'ocell sos rims i'l sol hi posa l'or.

Ets l'espill on reflecta l'esperança,
deixes al cor la plàcida frissança
de pendre't i fruir ton bell rubor.

Mossèn PEEE Verdaguer.

<Josep Ecliegaray
Ha mort l'Echegaray; i al morir ha triomfat.

Es inmortal.
Espanya ha doblegat una vegada més el cap

baix el pes de la pèrdua d'un gran home.
Els eliogis que se li han prodigat son justos, i

han donat a compondre a la actual generació que
l'Echegaray era, com a autor dramàtic, mestre
indiscutible.

S'han recordat els seus grans triomfs.
Hi ha hagut qui l'ha comparat amb en Scbas-

peare...
¿Quin dupte hi-ha qne en algunes de ses obres

arriba a igualar-se àl cèlebre literat anglès?

Digui-ho sinó el darrer acte de «En el seno de
la muerte».

Comparemlo amb l'últim de «Romeo y Julieta»
i judiquem.

Es, potser, més forta l'impresió, l'emoció estè¬
tica que produeix «En el seno de la muerte».
I no dic rès de les darreres escenes de «Mar sin

orillas», drama injustament pretèrit, i que es dig¬
ne en tot, d'un gran tràgic.

No obstant hi va haver qui, al ser repre^ntat
darrerament per a en Calvo en un teatre d'aques¬
ta ciutat, va fer constar inocentment, que l'obra
era antiquada.

No se li haguera ocorregut dir lo mateix de les
obres de Sckaspeare.

¡Injustícies de la sort!
Echegaray, home politic important, va co-

mensar tart a escriurer per al teatre. Tenia ja els
seus quaranta anys quan va comensar a fer-ho.

A l'any 1867 tenia escrita una obra en un acte
titulada «Una mentira piadosa» a la que més en-
devant hi va afegir un acte i amb el titol de «La
hija natural» la va donar a llegir a la Empresa
del teatro del Circo a Madrid, essent refusada per
la primera actriu que aleshores actuava en dit
teatre.

Deu anys després, això es, el 27 d'Abril de 1877
la va donar a coneixer en el teatre Espanyol baix
el titol de «Para tal culpa tal pena».

L'obra, que es de lo més fluix que ha escrit,
tingué bon èxit.

La primera obra en que's va rebelar comíes-
critor, fou una comedia en un acte, titolada «El
libro talonario», baix el pseudònim de Jorge Ha-
yaseca, anagrama de José Echegaray.

Després seguiren les següents: «La esposa del
vengador», «La última noche», «En el puño de la
espada», «Un sol que nace y un sol que muere»,
«Como empieza y como acaba», «El gladiador de
Rávena», «O locura o santidad», «Iris de paz»,
«Para tal culpa tal pena», «Lo que no puede de¬
cirse», «En el pilar y en la cruz», «Correr en pos
de un ideal», «Algunas veces aquí», «Blorir por
no despertar», «En el seno de la muerte», «Bodas
trágicas», «Mar sin orillas», «La muerte en los la¬
bios», «El gran galeoto», «Heroldo el normando»,
«Los dos curiosos impertinentes», «Conflicto entré
dos deberes», «Un milagro en Egipto», «Piensa
mal... y acertarás», «La peste de Otranto», «Vida
alegre y muerte triste», «El bandido Lisandro»,
«De mala raza», «Dos fanatismos», «El conde Lo-
tario», «La realidad y el delirio», «El hijo de car¬
ne y el hijo de hierro», «Lo sublime en lo vulgar»
que fou estrenada en el teatre Calvo-Vico, pels
dos celebrats actors i que va constituir un soro¬
llós èxit; «Manantial que no se,agota», «Los rígi¬
dos», «Siempre en ridiculo», «El prólogo de un
draina», «Un critico incipiente», «Comedia sin de¬
senlace», «El hijo de don Juan», «Sic vos non vo-.
bis», «La última limosna», «Mariana», «El poder
de la impotencia», «A la orilla del mar», «La ren¬
corosa», «Mancha que limpia», «El primer acto de
un drama», «El estigma», «Amor salvaje», «La ca¬
lumnia por castigo», «La duda», «El hombre ne¬

gro», «Silencio de muerte», «El loco Dios», «Malas
herencias», «La escalinata de un trono», «La de¬
sequilibrada», «A fuerza de arrastrarse» i »E1 pre¬
ferido y los cenicientos».

Té ademés un apropòsit líric «La cantante ca¬

llejera», els monòlecs «Entre dolora y -cuento».
- m -
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«El moderno Endymiun> i «El canto déla sirena»;
la traducció dels drames d'en Guimerà «María Ro¬
sa» i «Tierra Baja» i una refunndició de «Semira-
mis o la hija del aire». Deu afegir-se el llibret de
«Irene de Otranto», òpera en tres actes estrenada
al Real de Madrid i tret del seu drama «La peste
de Otranto».

Els seus grans èxits foren «La esposa del ven¬
gador», «0 locura 0 santidad», «En el seno de la
muerte», «La muerte en los labios», «El gran ga-
leoto», «Un crítico incipiente», «Mariana», «Man¬
cha que limpia» i altres.

Els drames en tres actes cada un «Como em¬

pieza y como acaba», «Lo que no puede decirse»
i «Los dos curiosos impertinentes», constitueixen
una trilogía. Els dos primers foren molt discutits
i l'últim es el més fluix.

Hi ha varis drames de l'Echegaray que no son
coneguts a Barcelona, i entre altres «La duda»,
«El hombre negro» i «El preferido y los cenicien¬
tos». Aquesta es la última cbra dramàtica que es¬
crigué l'ilustre escritor i ho feu baix el pseudònim
de Librado Ezquieura. Feia ja alguns anys que
el vell escriptor estava retirat del teatre i qui sap
si recels d'un fracàs (dat el canvi de gustos del
públic) l'obligà a fer-ho aixís. Ademés el drama
està escrit en aquell temps en que a Madrid se

parlava tan del separatisme català i l'obra no
simbolitza altre cosa que aquest. El «preferido»
vol signiflcar a Catalunya i los «cenicientos» les
demés províncies espanyoles. Echegaray devia
creurer prudent canviar-se el nom, per més que
no es possible endevinar quin móvil el feu obrar.
«El preferido y los cenicientos» es un drama molt
interessant, molt ben escrit i molt ben acabat,
amb un primer acte de mestre, amb un segón molt
original i un tercer en que com el primer, estàn
descrites distintes escenes de familia, d'un modo
molt real i molt verdader. Ademés té un perso¬
natge que simbolitza el remordiment, que està
tramat de mà mestre i que recorda vagament a-
quelles creacions vaporoses i reals ensemps, dels
autors dramàtics extrangers que avui priven.

Seria molt interessant donar a coneixer al pú¬
blic barceloní «El preferido y los cenicientos» i la
Empresa que aixis ho fés, no hi ha dupte que ob¬
tindria un triomf i l'agraiment de tots els añcio-
nats. Ademés seria d'una gran oportunitat digna
d'aprofitar-se.

Aquí acabem. Potser més endevant ens atrevi¬
rem a escriurer una critica detallada dels drames

d'Echegaray... Are debem fer constar que al ilus¬
tre autor, al mestre indiscutible li bastaria haver
escrit la hermosa comedia «Un critico incipiente»
per a passar a la posteritat.

Es molt superior a tot lo que han escrit els au¬
tors que avui priven...

JOSEP VIDAL i BERTRAN.

La cansó del vell xarnc
*

Mestre Jaume, que tragina
setcsnt'anys a sobre seu,
d'una noia jova i maca,
segons diuen, es promès.
Pobre home! mala pensada
a la seva edat ha fet;
els minyons hi fan rialleta
i se persignen els vells.
Una cansoneta nova

la fadrinalla li ha tret;
tot el poble ja la canta
per les plasses i caarers;
«Miserere nobis, diuen,
s'ha begut l'enteniment.
Miserere nobis, tornen,
cal encomanarlo a Deu.»
Mestre Jaume els capítols
avui firma satisfet;
prou seràn per ell els últims
si per la nuvia'ls primers.
Quan repiquin les campanes
en senyal de casament,
tocarán per ella a gloria
i a mort tocarán per ell.
Quinze anyets porta la núvia;
l'home setanta de fets;
son el bressol i la caixa,
la primavera i l'hivern.
Ella oeix missa primera,
i a vespres se'n va'l jaiet;
mentres que ella cerca l'aire,
pendre'l sol es l'afany d'ell.
L'un no veu mes que hermosura,
l'altra no mes que diners;
a n'ell el jovent el tira,
l'emprenda a n'ella l'or vell.
Quan li parlen de la calva
del nuvi, respon a temps
que amb les unses de perruca
tindrà sobra de cabells.
Quan li bescanten la boca
que no conserva una dent,
respon que avís no perilla
de que li clavi un mossec.
Un li ha regalat un manto
de viuda no gaire espès,
un altra un niño de cera

i una amiga un maridet.
Tants joves com la volien
i se l'ha emportada un vellf
Malaguanyada minyona
per casarse amb els diners!'
El dimoni que l'estimi
des de que s'ha i)osat preu;,
no mancarà qui festegi
les dobles que dexi'l vell.
Pobre home! mala pensada
a la seva edat ha fet;
els minyons hi fan rialleta
i se persignen els vells.
«Miserere nobis, canten,
s'ha begut l'enteniment;
miserere nobis, tornen,
cal encomenarlo a Deu.»

FREDERIC RAHOLA.
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'EiVí Barcinonínsis, per assumptes que ningú té
de fer-ne rès, ha estat a Madrid, to j'we no té
rés de particular perquè a Madrid, com en un al¬
tre lloc qualsevol, tot-hom pot anar-hi mentres
no siga per aquella linea, de les varies lineas de
que's compón la figura geomètrica de la guerra
actual, i que s'en diu la linea de foc.

Però lo que no està al alcans de totes les for¬
tunes es sostenir una conversa íntima amb un

personatje tal i com s'entenen els personatjes a
la vila del ós. (Compte amb l'accent senyor cai-
xista).

¡Això si que ho vull presumir! I no rès menys
que amb un senyor ex-gobernador de Barcelona,
ministrable, conspicuo, i que en la actual situació
desempenya el càrrec de... vaija, no vull dir-ho
perquè sabríeu de sobres de qui's tracta, un cà¬
rrec gros, molt gros, amb un sou Ídem, molt idem.
Doncs parlant amb aquesta pers'^na va recaurer
la conversa sobre la reforma de Barcelona i el
bon senyor va preguntar-me (i prou que ho sa¬
bia) com estava la Casa de Correus de la nostra
ciutat. Jo a contestar amatent que ¡per are bona!
que aviat hi plantarien quelcom en el tereeny
per a que servís per a alguna cosa.

El personatje aleshores ya dir-me que TAjun-
tament (això ja ho sabía jo) havía cobrat del Es¬
tat dos milións de pessetes i que era exlrony que
no s'haguessin comensat les obres, afeigint:

— Y liiego piden la autonomia! Figúrese usted como
andarla aquello sin la tutela del Estado, si asi y todo...
I en Barcinonensis per tota contesta va mosse-

garse els llavis fins a fers-hi sang, pensant que si
no donguessin motiu els qui'ns administren, els
qui anem a Madrid i podem donar-nos importan¬
cia tractant amb personatjes no'ns hauriem d'en¬
rogir sentint-nos certes coses.

BAECINONENSIS.

PLUJA...
Plou fortament... el jorn es trist, el cel
sembla cobert per un grisenc domaç
El sol està abatut en daurat jaç
abscondit als meus ulls per plomiç vel,

I are que tot es fosc, sento l'anhel
de gaudir d'una llum que no veig pas...
Si pogués apartar amb lo meu bras
les boires qu'hi han devant del rey estel...

De la branca d'un arbre colltorçat
pren volada un aucell calmosament
mirant al cel blavós tot emboirat...

Potser pensa com jo atreví dament,
si pogués de mon bec al moviment
dels núvols lliurà al sol empresonat...

FEÀNCESC GARCÍA LÓPEZ.

Conferencia telefónica
Dn recado argent

Rinc,... rinc,... riiiincü!
*—Centre,... centre,... centre...
Rinc,... rinc, .. riiiincü!
*—Centre.

—Digui.
*—Posim en comunicació amb l'hu, quatre, set,

tres.
—L'hu, quatre, set, tres?
*—Si, senyoreta. Escolti,... escolti,... escolti...
•—Quin número ha dit que demanava?
*—L'hu, quatre, set, tres, dóna; ja li he dit una

altre vegada. Escolti.
—Digui.
*—Es casa Llop Germans.
—Que diu?
*—Si es casa Llop Germans.
—No l'entenc, por-ser estarà embussat el...
*—Llop Germans!!
—Ah! Llop Germans! No, senyor, no, aquí no

es casa Llop Germans, aquí es Bernat i Compa¬
nyia.
*—Com; aquí no es l'hu, quatre, set, tres?
—Com diu?
*—Que si no es l'hu quatre, set, tres?
—No l'entenc. .

Rinc,.., rinc,... riiiincü!"
*—Centre,... centre,... centre...
—No es el centre aquí.
*—Doncs on es aquí?
—Masifern i...
*—L'infern deu ser!
Riiiiiincü!
—Digui?
*—Es el centre?
—Si, senyor; digui.
*—Escolti, li he demanat l'ha, quatre, set, tres

i encare es l'hora que estic esperant que m'hi po¬
sin en comunicació. Valdria la pena que hi tin¬
guessin un xic de mirament amb això del núme¬
ros, haig de donar un recado urgent i miri estic
aquí perdent el temps miserablement. Sent? Sent?

Riiiiiincü!
*—Centre.
—Escolti; es casa Camps?
*—Que no es el centre aquí?
—No, home, aquí es casa Puig, aquells encà¬

rrecs que tenim en interdicte ja'ls poden tirar em
devant.

*—Quins encàrrecs? No sé de que'm parla ara
vostè.

—No es casa Camps?
*—No, home, no es casa Camps aquí!
Riiiiiiincü!
*—Centre.
—Escolti prengui nota de la remesa que li hem

d'entregar demà.
*—Llop!
—Sí, senyor.
*—Ah! Es casa Llop Germans!
—I també de la que li farem el dilluns de la

setmana entrant.
—Sí, senyor, digui.
*—Gracies a Deu que'l trobo, el centre m'ha fet

perdre d'allò mes temps, escolti.
—Sis sacs de castanyes del país.
—Castanyes.
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*—Que diu ara de les castanyes? '
— Quatre capses de g^aletes.
—Galetes.
*—Escolti, que no ha pres mai el pel a ning^ú,

vostè?
—Trenta llaunes de pastanaga en conserva.
—Pastanaga.,
*—El pastanaga serà vostè; que se'm vol rifar?
—Pinyes d'América en conserva.
—Pinyes.
*—Això es intolerable.

—Qui dimoni es aquest que està esvalotant?
ja'm comença a tocar l'amor propi

—Si ja ho he reparat, hi deu haver un cruse
de fils.
*—Això no acabarà aixís.
— Fassi el favor de callar, bon home, que'ns

destorba. Que s'hi diverteix insultant?
*—Que si m'hi diverteixo? Encare té la barra

de dir-me això?
—Però, entenem-nos, qui es vostè?
*—No n'ha de fer rès; que'l senyor Llop es posi

a l'aparato.
—El senyor Llop diu?
*-Sí, el sen3'·or Llop.
—Quin senyor Llop?
*—Vostè dirà, home, el seu principal!
—El senyor del principal, diu? Home, perquè

no ho deia més aviat? Ara l'aniré a buscar; vostè
i jo no'ns entenien, dispensi, però si no li fa rès
d'esperar-se un moment acabaré la conferencia
que tenia començada.
*—Home, es que es un recado urgentíssim!
— Ah! Doncs si es aixis li diré, per no deixar-

io a la francesa, que ja'l tornaré a trucar després.
^—Pero cuiti.
—Roca,... Roca,... Roca,... miri ja ha estat ell

qui s'ha cuidat de plantar-me, ara el va^ a bus¬
car.

— Qui'm demana?
*^Soc en Riudeperes.
—Qui diu?
*—En Riudeperes.
— Riudeperes?
*—Sí, home, que no ets en Llop?
— Que si soc un llop?
*—Ah! No ets en Llop?
—No, home; ara ha vingut el dependent del

colmado de baix; diu: al telèfon hi ha un senyor
que demana per vostè.
*—Del colmado, diu?
— Sí, home, del colmado del carrer de la Prin¬

cesa.

*—Dispensi, doncs.
Riiiiiiiiincs!!!!!
*—Centre,... Centre...
—Digui.
*—Centre; he demanat conferencia amb un in-

dividuu i vostès, han faltat al reglament no ate¬
nent-me amb la forma deguda, jo necessito ex¬

plicacions, fàssi el favor de comunicarme amb la
secció de reclamacions.

—Escolti, fassi el favor de no faltar al respec¬
te; aquí s'atén a tothom, digui el número que de¬
mana i llestos.
*—El número que demano? Ja l'he demanat cin¬

quanta vegades, fa mitja hora que estic aquí
treient foc pels caixals; haig de donar un recado
urgent i vostès sembla que's diverteixin fent-me

fer el pallaço devant d'aquest troç de fusta; si
per vostè s'esguerra l'assumpte que tenia que
tractar, la companyia tindrà de pagar els gastos;
vostès no han complert!

—Vostè no té modos, ni vergonya.
*—Senyoreta!!! Miri que no m'hi miraré en ela-

var-ni quatre de fresques a la cara! Posim comu¬
nicació amb la secció de reclamacions.

—No potser.
*—Com no potser?
—Digui quin número.
*—Miri, si aquesta vegada no puc parlar des-

seguida amb el que desitjo, sabrà qui soc jo! L'hu,
quatre, set, tres.

—Comunica.
*—Al diable!!!

MANEL FONT UTGÉS.

A UNS LLAVIS
No'm robareu la llibertat,
llavis molçuts, llavis carnosos
que prometeu voluptuosos
el bès ardent i apassionat.
Conec la cier^l^T'íèl besar

o'"> "

i sé d uns llavis una historia

que duc gravada a la memoria,
que no podré mai oblidar.
Abrusa'l foc de la passió,
la voluntat es d'ell esclava;
massa que ho sé que si us besava
s'augmentaria ma ambició
i'm sentiria presoner
d'uns braços bruns i vigorosos
que'm retindrien nerviosos
sense poguer-me'n mai desfer!...
No'm robareu la llibertat,
llavis de foc, llavis de grana;
ma voluntat es sobirana,
car les passions ja ha dominat.

SANTIAGO COSTA ROCA.

FESTA MyORDË MOLINS DE REI
- 1916 -

Com cap any han sigut animadíssimes, en¬

guany, Ges festes de nostra vila. Les circums¬
tancies d'escaure's els darrers dies en dissapte i
diumenge i l'explendidesa del temps que ha con¬
vidat als forasters a marxar cap al nostre poble,
han fet que's celebressin fluidament tots els fes-
teitjos anunciats.

Al donar-ne compte desde aquestes columnes
ho farem agrupant els espectacles segons la índo¬
le llur.

eONSET

En la vetlla del dia de Sant Miquel el nostre
tant prenable «Orfeó Patria» va doliar-nos el plaer
del saboreig de ses melodioses caeçóns. Com'sem-
pre, el seu concert fou un, exitàs, especialment
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pel digrne mestre director, nostre admirat En Mi¬
quel Blanch. Aixís va demostrar-ho l'esculiit pú¬
blic que omplenava'l local de la «Joventut Cató¬
lica», al aplaudir fortament al final de cada can-

çoneta.
Desde aquestes columnes envièm un aplaudi¬

ment més al «Orfeó» i una sincera felicitació al
mestre Blanch.

eURSBS DE BfeieLETES

Amb extraordinaria animació varen celiebrar-
se les anunciades curses d'obstacles i cintes en

l'espaiosa Plaça Nova. Valiosos premis eren els
que tenien que repartir-se els joves concursants i
això'ls feu més entussiastes.

Entre'ls aplaudiments del nombrós públic va¬
ren eixir victoriosos els senyors Bofill, Mestres,
Permanyer, Pahissa, Barba i Servóle, que sen en-
dugueren respectivament els premis dels senyors
J. Bofill, P. ]?uig, J. Mestre, J. Insensé; els dos
darrers els donatius en metàlic oferts per l'agru¬
pament deportiu.

Les cintes foren gentilment brodades per les
senyoretes Comas, Castellví, Guasch, Clariana,
Servóle, Augé, Julià (C.), Julià (T.), Bofill, Bosch
i López, Muntané, Bernis i Colonia Vilagut.

El públic dirigí una forta ovació als afortu¬
nats que obtingueren cintes i's donà per acaba¬
da tant simpàtica festa.

ELS BALLS

Foren quatre enguany els que tingueren lloc
respectivament en tres envelats i la sala del Cen¬
tre. L'afluencia dels forasters per a aquesta part
del programa ha estat portentosa. El ball més
animat d'aquest any ha estat el de l'esplèndit en¬
velat de l'Alhambra, alçat a la Plaça de la Vila,
on acudí a ballar tota la colonia estiuenca de Mo¬
lins de Rei i la major part dels forasters que vin¬
gueren dels pobles veins i de ciutat, lo que feu
ressaltar aquest envelat per l'elegancia i distinció
de la concurrencia.

Els demés balls també foren força concorre¬
guts.

PDNei0NS TEATRALS

Enguany no foren més que dos els locals en

que s'hi celebraren: El «Centre Catalanista» i l'en¬
velat de l'Alhambra. La vetlla del dia de Sant
Miquel va representar-se respectivament La lona
gent d'en Rusiñol i lot cor! de l'Aulés en l'un, i en
l'altreóyííW i La Famosa. Al «Centre» pujà la com¬
panyia Santacana que interpretà a la maravella
el bonic drama d'en Rusiñol, obtenint'-hi un re¬

marcat triomf en el desempenyo dels seus respec¬
tius papers les senyores Fremont, Verdier i Fe-
rrandiz, i'ls senyors Santacana, Guixer i Sirvent,
que foren fortament aplaudits.

Satisfé igualment al públic de l'envelat les re¬

presentacions de SyMll i La Famosa, que obtingue¬
ren també molt bona interpretació.

DMA ALTRA FDNeiÓ QüE'S
MEREIX CAPITOL APART t

Aquesta es la representació de Maruxa i Caia-
lleria Rusticana.

Això en si no té rès de particular, car no es

aquesta la primera vegada, ni la última, que
haurem sentit anomenar aquests títols. Prò lo que

si té de curiós i de... fàstic, es que s'haigin repre¬
sentat aquestes obres allí on s'han representat,
doncs noresmenys que fou en l'anyal representa¬
ció lírica del «Centre Catalanista».

Com temerosos de qui sab quina murmuració'
ens diuen a tall de disculpa que'ns presenten
aquest programa desitjosos de donar a conèixer les
últimes novetats mxisicals, com si Maruxa fos obra
d'ahir ni Cahalleria Rusticana d'abans d'ahir.

Ja al saber que's duien aquest plànol, nosal¬
tres vàrem criticar-ho insistentment, pro se'ns va
contestar que tota vegada que en aquest mateix
«Centre» i en aital diada s'hi havien representat
òperes italianes, no tenia rès que veurer que ara'n
fessin de castellanes. Però entenguin aquests se¬
nyors catalanistes que nosaltres no critiquem ni
l'italià ni'l castellà, sinó la manca de català emm

Centre CATALANISTA, i que'l mateix fàstic amb
que critiquem aquestes representacions castella¬
nes hem criticat sempre les italianes per a donar-
se en un lloc on hi creiem ol·ligada la protecció vers
les nostres coses.

Altra escusa donada es la de la pobresa del
Teatre Líric Català que'ls ha fet recorrer al cas¬
tellà, prò ademés de que'ls citarem quelcunes
obres líriques catalanes antigues que no s'han re¬
presentat mai en el «Centre Catalunistat de Mo¬
lins de Rei, els vàrem preguntar que qui'ls obliga
a fer obres musicals; i'ns varen respondrer que'l
públic ho vol aixís; que'l públic aquell dia vol
música.

Amb aquest darrer argument quedem sense
rèplica possible i'ns tindrem de cusir un punt a la
boca, prò no abans de recomanar-los que farien
santament en canviar el nom d'aquella societat, i
en lloc de dir-li «Centre CATALANISTA de Mo-,
lins de Rei», dir-li: Sociedad lírica 'El Pensil» o be
Agrupación musical 'Las Castañuelas».
I ara, venerables autors catalans, cal que ple¬

gueu el ram, que ja no hi feu cap falta en aques¬
ta terra on fins vos veieu rebutjats á&\spatrioters.
Car si totes les entitats de Catalunya son com
aquest «Centre CATALANISTA» que paga qua¬
ranta duros de drets de representació de Maruxa i
Caballería i quant fa obres catalanes procura es¬
correr el bulto per no tenir que pagar DW RALS
per acte, jo vos auguro molta miseria i forces ga¬
nes de llençar la ploma per la finestra.

S. G.

JUa boira als prats
La remada pastura lentament
l'herba verda i frescal de l'alta prada
en tant els tons grisencs de la,vesprada
van enfosquint el cel pausadament.
Poc a poc, cau la boira,.. Es van fonent
a la flonja humitat de sa abraçada
els arbres i els cimals, i en la dotada,
les masies que hi geuen, dolçament...
El pasto i la remada van baixant
i la boira manyaga els va envolcant
i es perden i es defenen llurs siluetes...
Torna a regnà en els monts, silenci i pau ..

Mes encar, llà d'enllà, vibra el sò suau
dels esquellincs que porten les cabretes.

SALVADOg SOCÍAS i PORNELL.
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Jocs Florals a Girona
organitzats per la societat

«CENTRO MORAL OERUNDENSE»
Any i

PREMIS ORDINARIS

I. \'iola d'or. A la mellor poesia que canti la
«Fé» •

II. Englaniina d!argent. A la mellor poesia que
canti la «Patria».
III. Flor natural.—K la poesia que canti mC'

llor r«Amor». L'autor premiat, segons cousuetut,
tindrà dret a nomenar la Reina de la Festa.

PREMIS EXTRAORDINARIS

IV. Premi del Ildm. Sr. Bisbe de Girona —Ob¬
jecte d'art al treball que mellor desenrotlli «Neces-
tat d'una perfecta actuació catòlica en la vida
dels Centres Morals».

V. Premi del M. I. Sr. Vicari General de la
Diòcessi.—Oè/ícfe d'art al tema «Organització i in¬
fluencia social-cristiana dels antics Gremis de Gi¬
rona».

VI. Premi del Excm. Ajuntament de Girona.
-bO pessetes. Tema lliure.
VII. Premi del Exm. Sr. Comte de Fígols, se¬

nador del Regne.—25 pessetes. Tema lliure.
VIII. Premi de D. Lluís Ballbé de Gallart, di¬

putat a corts per Vilademuls. Tema lliure.
IX. Premi del llm. Sr. Comissari Regi de Fo¬

ment.—50 Tema lliure sobre assumpte so-
cial-ftgrari.

X. Premi de D. Andreu Tuyet, diputat pro¬
vincial.—d'art. Tema lliure.
XI. Premi de D. Joaquim Font i Fargas i don

Josep M. Noguera,, regidors de la ciutat.-OJ/rcfe
d'art. Tema lliure.
XII. Premi de D. Silvestre Santaló, president

de la «Asociación de maestros nacionales de Ge¬
rona». Objecte d'art. «Designació dels 1res me-
llors llibres per al noi qui ha acabat l'instrucció
primaria».
XIII. Premi de D Francisco Monsalvatje, his¬

toriador.—50 pessetes. «La colonització benedictina
en el comtat de Besalú després de la reconquesta.»

XIV. Premi de D. Josep González Jubany.—
'¿X) pessetes. Tema lliure.

XV. Premi de D. C. G.—Objecte d'art. Tema
lliure.

XVI. Premi de D. Enric Gifre.—Objecte d'art.
«Ventatges i utilitats do la federació regional ca¬
talana d'obres socials agraries».
XVII. Premi'de D. Joan Nicolazzi.—Oí/rcte

d'art. «Relació histórica d'algun fet del barri del
Mercadal de Girona».
XVIII. Premi de la societat esperantista «Ge-

rono Espero».—25 Elogi de la llengua in¬
ternacional Esperanto: poesia o prosa (article pu¬
blicable).

XIX. Premi del «Círculo Conservador Mau-
v\síSl'.—Objecte d'art, al mellor treball que glosi'l
concepte de la Patria.

XX. Premi de la «Joventut Tradicionalista de
Girona».—75 pessetes. Tema lliure.
XXL Premi de la Secció líric-dramàtica del

«Centro Moral Gerundense».—75 pessetes. Obra re-
presentable que consti al menys de dos actes.
XXII Premi del «Centro Moral Gerundense.

75 pessetes. Prosa literaria sobre tema lliure.
XXIII. Premi de D. Antoni Dalmau.—2b pesse¬

tes. Als més inspirats rims en llaor de Santa Ma¬
ria del Collell.
XXIV. Premi de D. Jaume Sagrera, Regidor

Síndic de la ismla-t.—2bpessetes. Tema lliure.

TEMES MUSICALS

XXV. Premi de D. Lluís Pons, D. Joaquim de
Solà i D. Carles Huguet, diputats provincials.—
Objecte d'Art. Cançó popular catalana per, a chor
d'homes, a 4 veus.
XXVI. Premi de D. Dalmau Iglesias, ex-di-

putat a Corts per el districte—50 pessetes. Cançó
catalana de carácter joiós a tres o quatre veus
iguals.
XXVII. Premi de la Secció Choral del «Cen¬

tro Moral Gerundense».—50 jomrfeí i Objecte d'Art.
Tres cançons populars a una veu i acompanya¬
ment de piano.
XXVIII. Premi d'alguns devots de la Mare de

Deu dels Angels.—25 pessetes. A la mellor saluta¬
ció a la Verge, a una veu i acompanyament.

XXIX. Premi del Excm. Sr. D. Manel de Bo-
farull, ex-senador del Regne.—50 pessetes. A la me¬
llor sardana instrumentada per a cobla.

Jurats calificadorsi

De literatura.—Tí. Joan Draper, President; Mos¬
sèn Jaume Barrera, Vice-president; Dr. D. Joa¬
quim Gou i Solà i D. Sebastià Sans i Bori, Vocals
i D. Agustí Burgas, Secretari.

Be música.—Josep M. Padró, organista de
la Catedral; D. Miquel Oliva, professor pianista i
don Josep Baró, director del Chor del «Centro
Moral».

Notes:

1.' Les eomposicions deuràn esser inédites i
escrites en català.

2.® Les condicions relatives a la remesa de
treballs son les acostumades en festes d'aquest
carácter.

Les composicions deuen enviar-se a nom del
Secretari del Jurat D. Agustí Burgas al domicili
de la societat organitzadora (Plaça de la Inde¬
pendencia) per tot el dia 15 del corrent octubre.

3.' La sardana premiada també serà execu
tada en l'acte de la festa.

4." Càs de no mereixer els premis a temes fi¬
xats les composicions que hi optin, el Jurat podrà
fer-ne adjudicació a treballs de tema lliure.

5.' L'acte de la repartició de premis tindrà
lloc al Teatre Principal, el dia 1 de novembre a
les 11 del matí. El Chor del «Centro Moral» pro¬
curarà executar la composició musical premiada.

HOBTOLANES
IV

Mig-diada

Deixeu-me estar tot sol dessota la porxada
que vui fer mig-diada.

Aneuse'n tots al hort, que per poder dormi
a ningú vui ací.

Vui trencà el són el temps de dl una Ave-María
com solc fer cada dia.

No més aclucà els ulls un minut.solament
ja soc home valent!

Aneuse'n tots plegats, que al temps d' anà i venir
he acabat el dormir.

El jeure havent dinat és el que més m'agrada.
Que és dolç fer mig-diada!

Amb quina placides s'adorm tot l'existent
amb mon adormiment!

CANDOE SALAMÉ.
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//bvej f
comentari/ "

El resultat de la votació podrán comprobar-la
després tots els nostre lectors, a la nostra redac¬
ció de Barcelona.
Advertim als nostres llegidors que el plaç d'ad-

misió dels butlletins quedarà tancat el dia 20 d'Oc¬
tubre a la nit i'ls recomanem, ademés, que no

s'abstinguin de votar, pel major lluïment de l'au¬
tor guanyador.

AVIS
Amh el prement número publiquem el

butlletí per a fallar el Concurs Literari
obert en les nostres columnes.

Preguem a tots els susenptors i lle¬
gidors se seroescan omplir-lo i remetrer-
lo en la forma que indicarem en el nú¬
mero anterior. Agrairem que no deixin
d''anotar-hi el número amb que anaca

senyalat cada treball a fí de facilitar-
nos la tasca del recompte de cots.

Especialment agrairem a nostres lle¬
gidors que no deixin de donar-nos let
seca opinió, puix si bé hem de confessar
que el resultat del Concurs noins ha dei¬
xat gens satisfets en quan al nombre de
treballs rebuts, quan tant podíem espe¬
rar de la afició al conreu de la nostra
literatura, esperem que resulti un èxit
per la quantitat de cotants que fassi pa¬
tent que es nombrós Vestol dels aimants
de les lletres catalanes.

NOSTRE CONCURS LITERARI
Encara que sense l'abundancia que esperà¬

vem, hem anat rebent els butlletins firmats vo¬
tant per als treballs que optaren al nostre con¬
curs. Fins a l'hora present n'hem rebut 119, que
estàn distribuïts de la següent manera:
Núm. 1 Poncella mustia 13

» 4. El Present 8
1. L'Exode ....... 18
9. Les fádes de la nit 16
10. Renyits? 15
11. Flaires de llegenda .... 5
14. Passeig de convalescent ... 18
15. La colegiala 6
18. Dolors 11
20. Una mort estranya .... 3

BOQUERIA, 32.-BARCEL0NA

Espeeialitat en camises a mida

La companyia den Santacana ens ha enviat
varis impresos, en els que recopila els diferents
judicis que ha merescut de la prempsa, la dita
companyia que ell comana, principalment en la
representació de les obres El Llop i Espectres. En
aquest registre s'hi veu ben clarament l'èxit ge¬
neral que obté per tot arreu aquest actor català
amb la seva companyia de veres notable.

Agraim l'atenció.

S'ha posat a la venda la comedia
en dos actes, de F. Freixas i

M. Gras Vila

LA VICTORIA DE L'INFERN
estrenada amb veritable èxit en
el Circol de Sans. Per esser una
obra de fàcil execució la recoma¬

nem a les companyies i aficio-
. nats, segurs de l'èxit.
Preu: UNA PESSETA
Llocs de venda; En la nostre

administració de Barcelona, Ros¬
selló, 248, 3.®b 2.®'; en la llibreria
Bonavia i Duran, Boqueria, 20 i
en la Administració de El Teatre
Català, Boters, 16, 1.®''
Als nostres suscriptors els fa¬

rem un 20 per 100 de descompte.

119
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Teníem ja composta pel número passat una

columna congratulant-nos de la propera tèmpo-
rada de Teatre Català, que havíem de tenir en el
Eomea de Barcelona i avençant les noticies de
quelcuns projectes d'estrenes i altres coses afala¬
gadores, quan de sobte reberem informes de que
totes les ansies nostres, havien estat goig sense
alegria; de que aquella tant esperada temporada,
s'havia convertit en no rès i'ns convencerem de

que no sols al Romea li es indiferent el nostre tea¬
tre que ell alletà sino que li es un enemic decla¬
rat i actiu.

Heus-aquí l'entrebanc que ha sortit al ressor¬
giment del nostre teatre, d'allí on menys era de
temor.
I ja'ns trobem altra vegada esperant; esperant

lo que encare no sabem, esperant que ploguim
llangonices.

Menos mal si esperant, esperant, no ens alcem
un dia enèrgicament decidits a fer quelcom i'ns
trobarem en que'ls nostres autors ja estàn reti¬
rats i els que han anal pujant dominen massa bé
el castellà per a posar-se a escriurer en una llen¬
gua improductiva.

J. Vives i Borkell

SILUETES RUSTIGANES
Narracions

LLIBRERIES:

Verdaguer, Rambla del Centre, 5.
Perelló i Vergés, Pelai, 20.

Sabem que ha sigut demanada en prometatge
la gentil senyoreta Montserrat Gaudier i Casas
pel nostre particular amic En Pere Freixas Badia.

Celebrem la nova donant Tenhorabona als jo¬
ves promesos i desitjant-los un pervindre ben fe¬
liç.!

Ramón Manà. Rebut i conforme.—M. Allué Tarradas.
Rebut i mercès. Es fins el 25 d'Agost prop-passat.—Candor
Salamé. Ja s'ha fet l'envio, però que reclami perquè s'ha fet
sempre regularment.—Jaume Divi, Hem extraviat la direcció
de vostè. Vol fernos é! favor d'cnvikrnosla de nou? En quant
al pago li agrairèm. ens el remeti amb segells de correu, i'ls tre¬
balls pot enviar-los quant tinga gust.— Víctor d'Amoc. No
s'estranyi que no li publiquem la prosa qiie'ns envia. Amb vos¬
tè ja podem comensar a esser exigents.—Piera. En
cartera.—P. Ros. Es un atac massa directe que podria ferir
susceptibilitats de certes persones d'aquesta vila que no hi te¬
nen rès que veurer. Envii quelcom més.—Josep Font. En car¬
tera «El Temple».—J. Marti 1 rendis» Si, senyor; ja hem re¬
but lo que vostè diu; en quant a la poesia de la Castro li agrai¬
ríem que'ns en remetés una altra de més bella, doncs ne té de
molt més hermoses que aquesta. Mercès per endavant.-—
Mestre Rial. Rebut i mercès.— F. RafartMàrti. En cartera.
— F. Rojas. No'l podem servir.—R. Roselló, El pensament es
molt minço.—Joan Mas Junyent. En cartera «Gentilesa». Per
1 altra no podem fer més que felicitar-lo; l'havem trobada molt
hermosa però comprengui que Festa no pot publicar-la. No
recordem haver rebut les tres poesies que'ns anomena ^i en
quant a la «Matinal» li agrairem, si es que'n té copia, que'ns
la remeti de nou,—R. Peralta Bolà. En cartera «Tardor» un

xic retocada.—Jaume Herp. Ja li hem enviat. Sobren 15 cèn¬
tims que'ls hi hem inclòs en el ntímero.—J. M. Picas. En car¬
tera un xic retocada.—J. Bosch i Barrera. No havem entès
prou bé lo que'ns diu del envio dels dos números i el 52. Que¬
da la prosa en cartera*—Just Pons. Envii una altre cosa que
de segur podrem publicar. La que'ns envia va bé fins al final
que no es prou arrodonit.—Jordi Ribes Marti, Les proses en
cartera, dos d'elles que publicarem expurgant-les de conceptes
perillosos que'l podrien encarar amb el fiscal. Adverteixi que ho
fem per complaure'l, puix preferim articles purament literaris.
— Josep Roig i Mas. En cartera.— Victor dAmoc. En carte¬
ra,—Bassas Com veutà, en la secció de Noves publi¬
quem un avís per lo que li interesa.—Jaume Diví. Hauria de
fer quelcom més interessant. Hi conitm. — Ramón Martel»
No'ns acaba de satisfer, però fassi quelcom més vigorós i mira-
aem si ho enquibim.—Enric Kadal i Blanch. La pintura no
es prou acabada i una mica desdibuixada. Envii altre cosa que'ns
sembla que en vostè hi ha pasta per a millor cosa.—J. Gava-
nyac Boudon. Es incoherent. Fassi quelcom més sólit i farem
els possibles de complaure'l.—7?. Peralta Solà. Amic, també
en fa un grà massa iquina manera de trencar les oracions a la
gent! No pot esser, no; ens dirien irreverents. Pensi que de lle¬
gidors Festa en té dè totes menes i a t* ts hem de guardar
consideracions. Busqui, busqui un altre escenari per a fer pe¬
tons a la aimada, que no el temple i sobretot amb Vamor erò¬
tic esvalotat!—Queden lletres per a contestar.

Un suscriptor desitja obtenir el número 2 de
la nostra revista. Si algú que'l posseeixi s'en vol
despendrer li preguem ho comuniqui a la admi¬
nistració de Festa.

PREUS DE SUSCRIPCIÓ

Molins dfi Rei

Províncies .

Extranger .

Ptes. 0'25 mes.

» trimestre.

, l'25
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