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tot el qu-~ vulgui, però ... què és: això ' de gafgaiituêséA? Una 
comèdia gargantuesca? Miri, senyor Epé~leF" qU,e, ,Ra:bela'¡s es , 
pot enfadarl 

COMICO 
l , , . ~, 

No som a temps d,e parlar ,de o}' estrena del iióii èuadro Por
celanas, en el que ha debutat 'el ba,rítòñ. ~Par.era'¡ 'Es una bona 
adquisició. E·n _Parera, ademés d~un ,g.rin ca~tant; ;ha~ demostrat 
ésser un gran escriptor amb el 'truêo ,del p'al~o i '.la gàbia d'El 
vals 'de los pàjarós. M-bl t bé,- móit' bé!. .~ , 

l/ ' 

ESPAI'l'OL .. 

Amb El senyor de les cinc en punt, ha debutat l:a compa" 
nyia ,d·el ·ja tradiciona:l Josep Santpere. El senyor de les cinc en 
pun,t , é's un vodevil d'HennequÍn i ' W .eber, que' ha traduït, molt 

pu1cr,ament per cert, en Salva·dor V i1aregU1:. En la labor, molr 
considerable ja, d'en Vilaregut traductor, s'observa s·empre una 
cor,recció i úna dignitat, dignes de tot e,logi~ 

,Ca.! citar .els noms de les ~.el)Y'o'r.~s ' éasa1s, López i PJa, i els 
dels se.nyors Santpere, Bergés i Tornio, qüe es distingiren en 
la int.erpretació. 

El que no ,ens va agradar massa fou el decorat. Aquell 
segon acte!... 

APOLO 

Avui comença .la temporàda oficial de teatre catala. Per a 
debut s'·ha. escollit d'¿bra d'en L1uÍ's Capd'evila, :Les flors de la . 
guillotina. 'Es tracta d'un episodi de la França revolucionària 
de-! 93, època 'que en Capdevila coneix a consciència, ple ' d'inte
rès i emoció. Es d'espera.r, doncs, que tingui· un èxit. 

ELDORADO ' 

Ha acahat la seva actuació al teatre "Eldorado",:la inte-
ressant ·cupletista, Pepeta Ir'is. , 

Pepeta Iris és una de les cantatrius . més" artistes que hi ha. 
Durant 1~ seva actuació ha o,btingut un- èxit gros, molt gros, 
però c~l ·dir que el té ben merescut. P'e~eta hi.s domina ,el ges't 
i tots 'els secrets del cant. Creiem que ' ben aviat serà lc·ridada 
per una important empresa parisenca; .}.Javo,roS, el 110m de la 

Pepeba Ir'is a~.sü'lÍrà eI lloc que es mereix. 

COLISEU POMPEIA 

El prop passat diumenge 'tingué Jloc en aquest teatre hi 
i1lauguraclO de .la' temporada d'hiver,n 'amb una' funci6 d'~o~e
natge a la memQria del mai prou plorat mestre Augel .9uimerà, 
repres'entant-se-li les conegude.s obres Mossèn Janot i La Bal
dir ona, que' foren excelen~lÍl'ent interpretades p:èr tota la nota
ble Companyia, sota l'entes'a direcció dels .'prímer'g a.ctors Cla
ramunt i Adrià, ,essent tots 'els actes 'l1argamént aplaudits, 
àdhuc en el transcurs de la representació. 

El públic que acudí an aqueixà '-bri,Mantís:sima, inauguració 
fou escollit i nombrosÍssim, ço qu'e vol d'ir que 1a temporada 
promet ésser ben profitosa en tots sentits. , 
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. Cant a la Rambla 
Vena sagrada de ·.Ja nò~tra ,ma tron.:2 .ii .J 
'que vilVifiques el tes'ta1it · del cos, d ~ .I o' 
ets ,e'l co'r i l'es'perit- de : Barcelona, '~J/ 

, 0"":'(; " _ ~ . :. t 

Ja nineta de l'ull i el moll de ros. ' ~ 

Ets el braç gentilíssim d·e .ramada; 
surt del pit de la mar i s'aDarga en repòs 
i com el braç de t,ota .enamorada 
a l'arribà a 'la mà duu un ram de flos. 
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".~ ::~ Ets propícia a 'tl'amar 1. a .ia conversa a fa-hl.e , 
, .. o., piena del d.tI~é ;d'uii ~trànsÚ etern, 

'< , o" me.itat de Déu :.LmeHat del dia·ble .. ':. .. -.. .. -: ... _-:. ~ 
~/ ',. ,.1 tens tot I~'ends del qel 1 'de .t'inf.ern . 

~;'" ',:':4 \ :De . di~ ten:s -l'enCÍs de la flof;s.ta 
\. , 11.. I _rqu~ "'duu braçats de llum fet~ . b~6ts f.1~rits. 

. '·,ne nIt et volten oIa cocot i l'ar·ti'st';a -' 1. . ,. , 
f ·els noctàmbuls viciats i .empèderpits. 
# ' . 

~~¿~ _ ' 0 ·1\~~·s a .trenc d'a:lba la glra,fi pi~la4j:ssa 
~~~: ::1 dels pa.rdals que amb el .sell gr-an :avalot 

i '1:~{ ~ cfjdass,en la :v..el1a que .'~a a missa 
!'~ l . i a .l'indecent . que v'¡'u : de la cocot~ 

'~~:~ te~sl h~ ~~~i~n'ya' d'à~u~sts pe~dulari~ 
··ri.à 't : ~ ~u~ ,èt f~n sh vir ·dè' jaç 

I .. ~ ~:", "'" i 1~ cridòria dels ~ué venen d'¡ar.,ís 
~., " '0; }j,_ i~ p~ss·en cor·rerits 'amb e'l paquet a,~ braç. 

~ , ,'\t Ets· ,un riu de genta·des que h~~ ' djria 

i4i.:, :.' ~u'e la pròdiga ter,ra va agitant; 
til" ~\.. j¡em~~osa i ' sonor~ nit ~ dia . 
~tr:.:.\~ tets el cant de 'la nostra urbs . tr·iomfant. 

,( 'i~~:';::r~ 
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Tant te fa si és el vici qui passa 
com la virtut o la mitja , virt1lt, 
com que sigui d'aquí o d'una ,altra raça, 
.a cada passa et van pagant tribut., 

t~;;¡l_ ,, ' Tant te fa si la gent va àpacible 
-........ tom si cO'rre amb la Hbrowing" a cra mà; 

'- r 

\ Il, 
~\f~ tant .t'és ,la pr.oc·essó com la revo.1ta hon'ib,Ie;" 
~~~ .~ tu no t'immutes pel que pot pa:ssà. 
\~ 
~ :,~~ I és perquè ets feta a Ja ,nos·tra manera; 
~f~~:~ tens ,una mica ' del mUIor del món . " 

t~>~ ;~; el bé ,i el mal -ni et p.Iau .ni et d·esespera 
t l ~ l ,saps prendr'e Jes co.ses tal com són. 

:I 'ès.tàs conten ta d'ésser tal C<)ffi' èts 

\j: .. · ~ i tal com ets ' jo et vu'H de b~na ga,na. 
:No te'ls .escoltis àquests niotius"trets 
.:de ':v-ia sacra" o Hvia p.agana" .. 

~~\~.;.~' \, 
/ #<0 , 

.1J a ho sap.s que tens u.n bon xiquét de tot, 
:l)er .:això ens plaus, perquè et$ tan colori da, 
'.toth01ll ,qui passa o diu un mot 

. ;Ja ~eLdó.na vida .. 

E ts·:êl ' lJétl .cinturó de la ciu tai, 
"' l a faixa t.riomfa'! de les , ~e,ntú.r.ies, .' 

n·~s nostre.s glòr~es per aqtif. ih,a.n- pà:~,sat . 
. c enyint-te de llorers i v,ençent-'ïút:ies: 

l eSperes l'av,e11'ir senS'e .saber 
si una mà impia et farà algun tort. 
'Qui llu}¡gui occir-te que perdi l'alè 
i 'que jmpleca-ble li vingui 'la mort. 

Rambla sagrada, que ets .Ja vida nostra, 
i ets la joia del pit de la ciutat, 
un poc morena com el nostré rostre, 
austera i dolça ·com el nostr·e pos'a.t. 

Vena sag,rada de la nostra matrona 
que vivifiques e1 restant del c'Üs 
i ets eI cor i l'esperit de Barcelona, 
la ~ine,ta de l'uU i el moll de l'os. 

- SALVADOR PERARNAU' 
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