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L'AURA D'ABRIL
J. Z.^NNí; - J. L.-VMOTE DE Geionon

L'aura d'abril Tot l'univers
canta lleugera, és una toial
vola sobtll Ritmes de vers
riu matinera. formes de noia
Sembla el sospir venen i van
d'enamorada, amb lleu cadència
sembla fi desig jois escampant,
d'una mirada. flors d'innocència.

Verge què et do»
tanta puresa?
Quin Déu t'infoB
tanta bellesa?
Verge a ton pas
deix que sospiri.
Rosa seràs
si ara ets un lliri.

COCOROCOC!
J. Carné—E. Toldr.à

Eulària, noble dama,
és reposant al llit;l
hi ba vora seu la fosca,
la pau i un feble crit.
Les coses de la casa

en un llenguatge mut
es parlen del misteri
i la dolçó que ha dut. .

—■ Un altre — diu el sostre.—
que no'm serà constant.
— Un altre— diu la llinda—
que em deixarà cantantl

— EU, que m'ignora encara,
— diu el roser flairós—
escamparà mes roses
sota un cabell tot ros.
Dins ses humides nines
medita el gos, content:
— No tindrà por de l'ombra,
farà fugir el dolent!
I en l'alta nit profunda
hom sent el gall cofoi
com diu a les estreUes:
— Cocorococ. és noi!

LA NENA JUGAVA
M Zaragoza - F. Long.às

La nena jugava,
jugava, saltava;
la nena saltava,
saltava a peus junts;
i sos cabeUs d'or
joiós jo mirava
1 flames semblaven
d'ardent sol de juny.
Que n'era d'hermosal
si n'era una rosa

que mon cor omplia
d'un perfum d'amor;
ses mans quan movia
de ninfa formosa,
teixia una dansa
d'aipeig harmoniós.

d'aprop la mirava
i com fantasia
de mon pit brollava
un doll de cançons;
cançons d'alegries
que mon cor ferien,
per notes tos Uavis,
per ritmes, petons.

La nena jugava,
jo en ella pensava
i mentre saltava
m'hi vaig acostar;
mes quan riaUera
ma boca cercava,
la llum del nou dia
em va despertar.

Esteve Riera i Artur Pibernat
us preguen de llegir
la plana següent

ESTEVERIERA
Con/ïter i Pastisser
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GRAN FESTIVAL POPULAR
organitzat per CONCERTS D'ISTiU amb la cooperació de la

ORQUESTRA PAU CASALS
dirigida pel mestre

PAU CASALS

i dels eminents artistes

MERCÈ PLANTADA, cantatriu
FRANCESC COSTA, violinista
EDUARD TOLDRa, violinista
FREDERIC LONGAS, pianista
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PROGRAMA

C()N(^ERTS D'ESTIU, organitzadors del solemne acte d'avui,
somniava tancar el seu primer període d'activitat, que s'es¬
caigué en el darrer estiu, amb un gran festival a Barcelona.
I avui que estem en plena realització del somni, gairebé creiem

encara que estem fantasiejant.

Això ve, sobretot, de les facilitats trobades per part de
r«Orquestra Pau Casals^ i d'una manera especial, del seu il·lus¬
tre fundador i director. No hi fa res que dintre de poques hores
hagi d'empendre un llarg viatge de concerts per Europa i Amè¬
rica; va ésser sol·licitada la seva cooperació i la de la seva or¬
questra admirable per a un concert de caràcter popular, i ell
no vegé més que una nova ocasió d'acostar l'art sublim de la
música al bon poble. I quan es tracta d'això, l'eximi artista,
príncep dels intèrprets, glòria per excel·lència de la nostra terra,

no té un instant de dubte.

Aquest gest deferentíssim i amorós, bastaria per revelar la
grandesa de la seva ànima. Tots li hem de correspondre amb
cl nostre fervorós entussiasme, la nostra millor reverència, el

nostre agraïment cordialissim.

Pianos verticals, de qua, automàtics i elèctrics, de les marques

"GROTIAN STEINWEG" "GAVEAU" "WERNER"
"PHILIPS" "ROMHILDT" "FEURICH", etc.

CASA WERNER
RONDA UNIVERSITAT. 31

'I,

CON'CERT BRANDENBURGUÈS, ri.» 3, en sol. .

/. Allegro i
II. Allegro. I

Orquestra de corda \J S BACH
CON'CERT en re menor.

I. Allegro modéralo.
II. Largo ma non lanío.
III. Allegro.

F. Costa i E. Toldrà, violinistes, amb acom¬
panyament d'orquestra.

petita pausa

AVEÍMARIA SCHUBERT.
JOTA M. de falla.

VALS BRAHMS.

VARIACIONS TARTINI.

F. Costa, violi, F. Loxgàs, piano
NO ENYORIS MES CANÇONS (Estrena) JOAQUIM SERRA
CANÇÓ DE FADA (Estrena) J. PAHISSA.
L'AURA D'ABRIL (Estrena) LAMOTE.
COCOROCOC! (Estrena) TOLDRÀ.
LA NENA JUGAVA (Estrena) LONGÀS.
Mercè Plantada, sopran, F. Longàs, piano

II

TERCER.A SIMFONIA, en mi bemoll (Heroica) .. BEETHOYÈN.
I. Allegro con brio.
II. Marcia fúnebre: Adagio assai
HI. Scherzo: Allegro vivace.
IV. Finale: Allegro mollo.

TANNHÀUSER (Obertura). ...
Orquestra

WAGNER.

Audició CXXVII de l'ORQUESTRA PAU CASALS

Piano gran qua 'OROTRIAN STEINWEG'
cedit per la casa WERNER

Text de les cançons

NO ENYORIS MES CANÇONS
R. SuRiNYAC I Senties - Joaquim Serra

No .enyoris mes cançons, pobres cançons!
ja te'n faré de noves.

Espera-m al jardí, sentada àl banc
d'entre'ls rosers tots carregats de roses.

Jo vindré enamorat, dona del cor,
jo vindré a l'hora nostra,

i, després de besar ton front serè,
et diré les cançons que em dius qu'enyores.
Te les diré amb passió, ben a prop teu,

— com tu millor m'escoltes ■—•

Així ressonaran per dins ton cor,
per dins ton cor immens, mes cançons novès.
Te l'aniré dictant cada cançó.
Tu ves-la repetint, oh dona hermosa!
que al sortir del teu cor serà més gran,
i, en passar per tos llavis, molt més dolça.
T després et diré les que no he fet,
les que mai puc escriure, les més fondes...
Fixes a frec de galta, ben a prop,

que ni'm sentin les roses.

CANÇÓ DE FADA
R. Llatas — J. Pahissa

En sonant ma cançó
t'apareix ma figura,
me diuen visió,
fantasma de llum pura.
En callant la cançó
s'esvaeix ma figura;
però germà, volant,
so sempre al teu voltant!
L'esvelt llaüt que tinc
regalima música,
prim com esqueílerinc
brunz, arpeja i somica.
Guaita com mou el dring
la mà blanca i bonica!
Guaita, germà, volant,
com danso al teu voltant!...

De mon cos vincladís
s'escampa una llum vaga
fresc i pàl·lid encis
de rosa de l'obaga.
Es fa el cant fonedís,
la visió s'apaga.
Però germà, volant,
so sempre al teu voltant.
Enc que no puc morir
me falta un xic de vida.
Sols tu m'has vist a mi
a la trista paitida,
sols tu era pots fé existir
dant-me un xic de ta vida:
un alè del teu cant
que al món m'irà infantant!

ROCA I MALLOL, camisers, STA. ANNA, 39
presenten per la temporada de tardor i d'hivern una

selecció d'articles de qualitat inmillorable, pro¬
cedents de les millors manufactures

preus reduïts


