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^Passant balans

Variacions sobre una mateixa xiulada
Abans, ab en Franqueza, ningú sent ien} n'abusava de la seva sit^8
s'hi atrevia. Els uns per por, els al- ció. Ne venia abusant de ten1?
tres per prudcncia, els més per Però darrerament n'ha abusat ta0''
conveniència, tothom callava. Y els —y d'altra part li ha sortit un £
pochs que gosaven alsar, tímida- al clatell tant verinós y compro"1^
ment, la veu, restaven sols, abando- tedor,—que tothom ha obert els ul's'
nats, casi en ridícul...
s'ha sentit digne, ha acabat la P*
• Això, que no fallava, havia donat ciència y, com no podia tallar, ^
un orgull intolerable al farsant de la descarregat la tempestat més forf1
farsa. Ab una serenitat, ab un dable sobre les" costelles del infe'1"
aplom, ab una calma insolent, des- administrador y analfabet autor 0
preciava, com Iladruchs de gc5s, les Teatre de la Santa Creu, que aq^65
més atinades advertències y els con- ta sí que es una creu ben pesanta-*'
cells més ben intencionats dels que
L a tempestat venia preparan15^
no s'ajupien a enllustrarli les saba- desde comensaments de la actu
tes. Bastava, devegades, que li fes- temporada. Primer fou un nu*'0*
sin observar una imperfecció, per- insignificant que entelava el cel pr
què ell s'apressés a agravarla. Tos- metedor, aleshores, de totes \eS
sut, rebech, desconsiderat, anava a prosperitats, propici a totes les
la seva sense miraments, despre- bauxes .. Sota aquell cel de ^
ciant censures, atropellant reputa- nansa en Franqueza, secretame11'
cions, ofenent a les persones més progectava cometrehi, ab impul11
dignes de consideració y respecte tat, els més grans sacrilegis ar
que no figuressin entre els seus in- tístichs... Però'l nuvolet amenass*"
condicionals, baix el doble punt de va. . Y una veu que n'eixia dey*'
vista administratiu y literari...
« D E TOTS COLORS no aceptarà el ^
tiro. Compta ab tres anys de vida?
Aquest era en Franqueza. Y era
un periòdich a semblants altures, ^
tolerat que aquest home fos aixís.
tà al plè de la forsa y ja ha p05*
Y ell, que no se n'adonava de que si
totes les dents. Ja ens les veurà"'
podia ser aixis no era per propis
Ja ens les van veyent. Ja anireI,,
mereixements, sino per que l i con-
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^enyantles a mida que ens ne vadonant ocasió» (Del nostre nú145, corresponent al 14 de octü^e de l'any passat).
» aquesta veu profètica fou des^ c i a d a y combatuda ab cotó fluix
a 'es orelles. En Franqueza comen^ 'a tasca fentne cas omís y l'ad^rtcncia serví tant sols perquè al
•"•ncipal, per fer veure que's reyen
^ nosaltres, redoblessin les bestie*es· Porsaren la màquina, donchs,
y'
passada, ens engegaren, prea n t fernos callar, uns quants hu^^istes oficiosos. Un periòdich
arribà a dir, irònicament, que «de
resültes de les nostres campanyes,
€n franqueza hauria de plegar».
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Ho hem conseguit això? Hem sortit ab la nostra?
Ens ha costat, hem hagut de tenir
molta paciència, hem donat proves
de molta constància—repassis la colecció,—però, al cap d'avall, sí
que'ns hi hem sortit ab la nostra.
E l nuvolet de la primeria anà
engroixintse y enfosquintse y altres

nuvolets vingueren a ajudarlo
Aviat fou, tot plegat, nuvolada espesseida y prompte la remor del tró
y la claror del llampech l'atravessaren sinistrament...
No hi valgué, aleshores, ni el cotó
fluix a les orelles, ni tombar els ulls
cap espais encara un xich serens.
Les remors de tempesta ompliren
Heusaquí la nostra contesta: «No. l'aire y L·i cambrera, la penúltima
^n Franqueza no haurà de plegar farsa den Franqueza; fou estrenada
^e resultes de la nostra campanya. solapadament, sense previ anund,
Ja ho sabem. May ens hem fet un trist Dijous a la tarda... Aixís,
f e s t e s ilusions... Lo que nosaltres amparada d'aquest parallamps. L a
€ns proposem es un'altra cosa. cambrera pogué passar sense ge^brir els ulls del públich ben inten- mechs...
c,onat y posar en guardià a les perPassà L a Cambrera, però al a^nes de bona fe. Rès més. Crear costarse L a pesca dels llagostins
opinió, una petita opinió si's vol, cresqué sobtadament, encara més,
conscient y desinteressada, ca- la nuvolada...
Passa de barrar el pàs, quan arribi
Aixís jesumfem nosaltres la si^ora, al famós empresari que'ns
tuació:
eniPesta y empudega els escenaris
«La nostra enèrgica campanya
Catalans cada cop ab més atrevicontra en Franqueza y demés per^ n t , grolleria y barra.» (Del nostorbadors de la bona marxa del Teanúmero 149, corresponent al 11
tre Català, a hores d'ara es secun^ Novembre de l'any passat).
cada per tota la prempsa que s'in-
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Ja ho comentàvem, copiantho
teressa y ocupafde coses de Teatre.
Si heu passat els ulls aquets darrers L a Veu de Catalunya:
dies per L a Ven de Catalunya, E l
«Al acabement del primer
Poble Català, jCu-cut! etz., ja hau- varen sentirse xiulets (santa par311
reu tingut ocasió de adonàrvosen.» la!) y protestes (mira que tall) J
Y dirigintnos al püblich, afegíem: haverhi gran rebombori a les
«Pensa que la prempsa, per la des».
seva banda, ja ha parlat atacant,
Y , per si no n'hi hagués prou a
unanimament, a l'autor de les pre- testimoni de tanta calitat, veg>s
sents anomalies...
que deya E l Diluvio:
•Pensa que els veritables autors
*Especlàculos.— PRINCIPAL. — La f*^
catalans, també hi han dit la seva dels llagostins, farsa del seftor Franquez*
tres actos, adaptada del alemàn ó del c
deixant poch menys que en soletat teUaao.
^
l'escenari del Principal que va con»E1 empresario de este teatro, que a 13 „
vertintse en una trista tertúlia de es autor de varios arreglos, se las compo,lC ^
forma que pueda tirar la temporada hac'611^
traductors que'l que no pot segar obras suyas casi sin Interrupción. lísto. C
amo de su casa, no tendría censura 0'!^lff
espigola...
•Sols manca que tu, püblich, jutge
suprem, acabis de fer justícia als
causants de la agonia del Teatre
Català!
•Recorda que els aplaudiments
encoratgen tant com aniquilen y
desconcerten les xiulades...
•Tampoch serà xiulada L a pesca
dels llagostins?»
Si. L a pesca dels llagostins ha
estat xiulada. Ella ha tingut el d<3 de
atreure'l llamp y encara se'n queixa.
L a pésca dels llagostins ha estat
justa, merescuda y formidablement
xiulada; ella y el seu autor y el cartell que els anunciava a tots plegats
en forma de un senyor pescant incaut os, que no n'hi han caigut ni
mitja dotzena.

porque es el procedimiento de Juan Pal" ^
ó del boticario de Olot; pero con ello
gún inconveniente y es el perjudicar al P
y à los autores jóvones que tienen entreg*0^
obras à la Empresa desde el principio de
temparada.
. ^j,

»Sin este perjuicio à los autores y al I,u ^
co, viendo siempre las mismas obras,
podriamos objetar aunque nos dicra to0
los dias cosas tan anodinas é insustand
como La pesca dels llagostins, que es una t81
tan infantil que na tiene gràcia alguna.
t»
Por lo demàs, sentimos que esta conduc
contrlbuya i apartar al publico del teatro c
talén.
0f
•Como nota especial hemos de consig11^
que durante la representación hubo alg1"1
muestras de desagrado.»

També L a Escena Catalana &
constar l'èxit y la ovació ab els
guents expressiust ermes:
«Tenim el gust de c o m u n i c à
que: Dilluns, al quart pis del Prlti
cipal, al acabar el primer acte àe
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^ Pesca dels llagostins, se pro,ll0Çué un petit escàndol motivat
^^ue alguns espectadors protes^•"en sorollosament del espectacle..
El mateix periòdich censura ab
^ ' t bon acert alló del «flcat la llenÍUa a un altre p u e s l o , ' frasse dig^ germana d'aquelles altres de les
Morenes» de la «eòlica» y del «bé
Prou que l'apreto!», ajudades a poP^arisar, per esbarjo de marma^eres sicalíptiques, desde aquestes
d e i x e s pàgines.
^ Prou de testimonis. Podríem re^ a r fragments de E l Briisi,de
ftoticias, etz., en que's fan
instar ben alt els mèrits de L a
dels llagostins, però no vo^ insistir per no cansar al püblich.
^agi, com a dato final d'aquest
balans, una nova saladíssima y de
alló niés pintoresca. E n Franqueza,
e|seré. l'impertorbable, el despre^ ' u , finalment s·ha enfadat! Ja
^ahora!
^er alguna cosa havíem dit nosaltres que les xiulades desconcerten!
Que com l'hem sabut \enfado den
rranqueza? Passin els ulls, els nos^es lectors, per aquest darrer retall
^e l,a yeu qUe n0 ^ desperdici:
*^»»a empresa que se enfada.—Els epígrafs
ab referència a la nacionalitat de les
obtes, hem introduit en aquesta secció de
..^•ATRJiS. ens han proporcionat algunes le•^^acions, que agraini.
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>No obstant, sembla que una empresa'
atacada, segons tots els simptomes, de deliri
de persecucions, ha vist un mal intent contra d'ella, en lo que no es altra cosa que una
mida general, adoptada per nosaltres en vista de la desorientació que existeix actualment en matèria d'espectacles públichs*
»Lo que ha fet botre a la empresa es l'haver posat en la secció de teatre «alemany» les
noticies referents a una obra «alemanya».
Donchs ahont les havíem de posar? Avuy que
certs traductors procuren per tots els medis
desacreditar el [nostre teatre, bó es que el
pàblich sàpiga a què atenirse y no prengui
per nostre lo que ni'l vestit ne té. Pot portar
descrèdit el mot alemany? Bona Sos y ben
traduida l'obra!... Ara, si's vol que'l nom de
«català» avali tota mena de mercaderies de
importació—rebregades en molts casos de
tant arrossegarse pel teatre castellà—es una
altra cosa.
«Nosaltres, creyem un dever destriar les
procedències de les obres, cosa que no ha de
fer cap mal a les que siguin importades ab
un fi artístich.»

Eh? Què tal?
Y no saben tampoch els nostres
lectors com l'han conegut a L a Veu
l'enfado den Franqueza? Donchs
senzillament: perquè va retirar del
periòdich l'anunci del teatre Principall
Bona! No més mancava aquesta
per anar tirant!
Y sabeu què ha fet L a Veu en vista de la desconsideració den Franqueza?
Donchs tornar el passe al Principal. Rés més.
Y amunt! Endavant! Arriba cartrons, que aixís acabarem d'acreditarnos de bons administradors y
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vindrà més gent al teatre! Aixís:
renyint ab tothom, molestant a tothom, ofenent a tots els que valgui la
pena de respectar! Aixís: a cops de
colse, a puntades de peu, a copia de
caca y sicalipsis y de cobrar un empast ifad or sol, més que tots els veritables autors dramàtichs catalans
plegats! Que aixís s'avensa y prosperay's guanyen simpaties y aixís se
prepara el terretw per tornar a
obrir l'any vinent y cansarse de
guanyar quartos y lo demés son
trons y, si tal com insinua L a Escena Catalana, durant la temporada
de Quaresma no s'ha estrenat rès de
lo que hi havia anunciat {El despatriat den Rusinol, L a gropada de
l'Oller, E l gran Aleix den Puig
y Ferrater, L a Barcelonina den
Campmany y Giralt, etz.), en cambi
hem tingut ocasió de xiular la suculenta Pesca dels llagostins, que be
val un petit sacrifici!...
Y a propòsit de lo que tant oportunament retreu L a Escena, volem,
per acabar definitivament aquest
llarch y desballestat article, citar
unes altres paraules nostres ahont
també hi brilla aquell esperit profètich que ens distingeix.
Quan se publicaren els aludits
programes, nosaltres diguérem, ab
el cop d'ull clinich que'ns acredita:
«L'aprofitat empresari del Teatre
Principal ha publicat uns artistichs

programes destinats a anunciar, e"
tre altres obres de menos importa"'
eia, la pròxima estrena'de L a pesC<*
dels llagostins, comèdia en
actes per Ramón Franqueza y
mas.
* Aguantat, que j a hi torneu!*
Ja veu, donchs L a Escena,
no'ns vàrem enganyar de gai^'
Sinó que, aquesta vegada, en H00'1
à'aguantarse e l püblich s'ha hagu
de aguantar el senyor Franqu^z8'
Vaja, que per molts anys, Fra"'
queza, poguem fer, tots plcfiatS'
semblants obres' Vos, virga escf*
reies y el públich vinga xiularlc5
V nosaltres, els periodistes, viní?"
poder tenir el gust de comunic*1'
que...

ensonyats
Es de nit, L a senyoreta V a r k . i .
tretze anys. mou el bressol hont hi
l'infant y mormola:

Buyn, hayus/iki, bayu
T e vuy cantar una cançó
Davant d'un icon crema una HAnt''
verda: travessa la cambra de mur a
una corda tiranta en la que hi han ciXe'
sos els bolquers del petit, y unes c a l W
grans y fosques. Hn el sostre, damunt ^e
la llàntia, hi reflecta una ratlla, de lll"n
verda; y els bolquers de l'infant y H
calses penjen en l'ombra damunt l'estuW
damunt el bressol, damunt de V a r M '
Quan la (lama de la llAntia oscila, ^
llum y l'ombra de la cambra's mouhf,,
com empeses per un buf. L'aire es SO*^

I*
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^ , t · H i han sentors do sopa y de saba7*- E l nin plora; e s t à ronch y l à s de
711 P'orar, encaro plora y qui sab quan
^ c o n s o l a r í i . Y V a r k a ' s mor de son. Los
^•"Peilcs [sv clouhen. son cap s'acota
TfHunt dol p i t , t é ' l coll adolorit. Mou
"SOsament los parpelles y'ls llavis.

Bayu, hayiií·ltki, bayu
Te \uy cantar una eaatíS
^Damunt l'estufa barboteja una olleta.
^
cambra vohina. prop de la porta,
^"dinen l'amo do V a r k a y el criat A t a ,,as'- L'olleta canta quoixosament, V a r k a
*0rmola la non non y els dos sóns s'ajunei) dolsamont en nna melodia qu'ensoP^U al quVs al llit.
l'crò ara la miisica es solzament irrir,t y depriment, perquè induheix el sòn

Jel sí,n es impossible. Si Varka, Dt-u no
vulga, pensés íicarso al l l i t . l'amo y la
*('stressa li pegarien. La llàntia oscila.
ratlla verda del sostre y les ombres
e 'a cambra's mohuen, passen davant
f<',s ulls mil] cluchs y inmübils de V a r ^ v's reflecten en extranyes imatges en
800 cervell endormiscat. Ella vi u núvols
0bscur.s que discorren pel cel y ploren
^0,T> infants. E l vent fueteja y els nüvols
^'sapan ixen. V a r k a veu una llarga via
Joberta de tanch liquit; March a llarchde
v'a s'aiiUren wagons, molts homes
Passen ab sachs damunt l'espatlla y les
ombres tremolen; de tot arreu, entreJJV'jde l'espessa broma, sorgeixen illes.
Sobtadament cauhen homes y ombres en
? fancli liquit. .;Què es això?», pregunta
Varka. «Dormir, dormir», diu la resposV tots dormen profondament. dolsaf * « t . En d s lils del lelògraf hi han gru-

'•es qn,. criden com l'infant y proven de
dosPertarlo..
B a y u , btiyusfiki, b a y u
T e vuy cantar una canv<'>
•BÒrmola V a r k a ; y ara's trova en una
obscura y angoixosa cambra. Damunt

231

del trespol jau son pare, Jeíim Stefanor.
Ella no'l pot veore, però'l sent tombarsc
d'un cantó a l'altre y queixarse. E l dolor
es tant intens qu'cll no pot pronunciar
una paraula; solzament aspira l'aire y
l'emet d e s p r é s dels llavis ab una sorda
remor. * B u , bu, bu, bu». Mare Pelageya ha recorregut vers el castell per dir
al escuder que Jefim e s t à moribond.
Fa molt temps qu'ha sortit; tornarà?
V a r k a jau damunt l'estufa y escolta el
«bu. bu, bu, bu» de son pare. Aleshores
apareix a l g ü a la porta de l'estança. Es
el metjo, enviat desde'I castell hont s'hi
trobava d'hoste.
El doctor entra, en la obscuritàt; es
invisible; però Varka'l sent tossir y en
el grinyol de la porta. «Encén un llum»,
diu ell; «bu, bu, bu», respón Jclim. Pelageya corre a l'estufa a cercar els mistos. Passa un minut en silenci. E l doctor
cerca en ses butxaques y encòn una ccrilla.
«Desseguida, Batiushka, desseguida»,
exclama Polagoya corrent al defora y
tomant a poca estona ab un tros de candela.
Les galtes de Jc lim ostàn enceses, sos
ulls desencaixats, son esguart penetrant
com si p o g u é s veure al travors del doctor y del mur de la cabana.
«—Y b é , com va?», pregnnta'l doctor
inclinantse al seu damunt. < Ah! Fa molt
temps qu'esteu aixís?»
«—Com và? Senyoria, ha arrivat pera
mi l'hora de morir. Poch me resta de
viure!»
«—No, no; us guarirem tot seguit».
c—Com vulgui vostre honor. Vos ho
agraheixo humilment; no m é s que si haig
de morir, haig de morir».
E l doctor visita a Jefim mitj hora;
quan s'aixeca diu: «Jo no hi puch f e r r é s .
Heu d'anarsen al hospital: allà os oper a r à n . 1 leu d'anàrvosenhi t o l seguit sens
manca. Es tart, y a l'hospital tothom
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dormirà; mes no importa; ja vos d o n a r é
un bitllet; m'enteneu?»
«—Batiushka, com pot anarhi a l'hospital?», demana Pelageya; «nosaltres no
tenim cavall».
«—Tant se val; ja p a r l a r é ab l'escuder
y vos n ' e n v i a r é un».
E l doctor surt, la llum s'en và y encara V a r k a oeix: «bu, bu, bu, bu»Passada mitj hora a l g ú cavalca per la
cavana. Es el carret que ha de transportar a Jcfim a l'hospital. Jefim es prepara
y marxa.
Y ara ve un mati clar; Pelageya no es
a casa; sc n'ha anat a l'hospital a veure
com e s t à Jelim. L'infant plora y V a r k a
sent a l g ú que canta ab sa mateixa veu:

Bayu, bayushki, buyu
Te vuy cantar una cançó
Pelageya retorna; diu en veu baixa:
«La nit passada estava mellor; vers la
matinada ha ofert la seva ànima a Deu.
Regne celestial, etern repósl Ells me digueren que ha anat a l'hospital massa
tart; h a u r í e m d'haverli portat a v a n s » .
V a r k a se'n va al bosch a plorar. Sobtadament algú l i dona un cop violent que
son cap bat contra'l tronch d'un pf. Ella
redressa'l seu cap y veu al seu davant a
son amo, el sabater.
«Què fas, malehfda?», pregunta; «l'infant plora y t u dorms».
L i dona una bofctada damunt de l'altra
orella; ella acota'l cap, mou el bressol y
mormola la non-non.
L a llum verda en el sostre, les ombres
de les calses y els bolquers del nin se l i
mostren ondejant y ben prompte reprenen possessió de son cervell. Encara veu
la via coberta de fanch Hquit; homes ab
sachs damunt l'espatlla y les ombres
s'esfumen y dormen pregonament. Quan
ella les mira, moguda per son desitj potent de dormirse, voldria ajeures gojosament, mes mare Pelageya ve y l'obliga

a anar ab ella; se n'han d'anar a c i u t a * '
cercar treball.
«Una moneda per l'amor de Crist» JlU
la mare a tots els que troba. «Mostreume la pietat de Deu, caritatius senyors*« P ò r t a m aqui al nen», crida una vett
ben coneguda: «dònem el nen» repet6'*
la mateixa veu; però aquesta vegao*
irada y ab violència: «t'has adornu1'
bèstia!»
V a r k a s'aixeca, mira al entorn y re^
corda hont se trova; no hi ha ni camí, &
Pelageya; ningú, sola en m i t g de la caO1'
bra de la mestressa que ha vingut *
donar menjar al infant. Mentres l« ^
busta dóna d'amples aspatlles nodreix
infant y el bressa, V a r k a roman initi^'
bil, la mira y espera que hagi finit.
defòra el cel s'aclareix, les ombres s'eS*
vaheixen; la llum verda del sostre pal'-'
deix. D i n t r e poch s e r à de dia.
«Agàfal», diu la mestressa; cplora*
els ulls del mal són damunt d'ell».
V a r k a agafa al infant, el coloca al
llitet
torna a bressarlo. Les ombres 1
la llum verda han desaparegut, y are
hi ha r é s que pugui entrar en son cervellElla, com abans, voldria dormir, té tant»
necessitat de dormir! V a r k a apoya'l cap
al bressol y ' l fà bellugar ab tot son cos
pera no adormirse; mes ses parpelles
tornen a cloures y el cap li pesa. « Varkai
encén l'estufa», crida la veu del amo darrera la por^a.
S'ha de dir qu'es hora d'aixecarse J
comensa'l treball de la jornada. V a r k a
deixa'l bressol y corre a cercar llenya»
E s t à contenta p e r q u è quan camina y es
mou no sent la necessitat de dormir tafl*
invencible com quan e s t à asseguda. Porta la llenya, encén l'estufa y sent com
si's deixondís son rostre atònit y se H
aclarís la intcligencia.
« V a r k a , aconduheix el samovarl» crida la mestressa.
V a r k a trosseja la llenya y tot just l'ha
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^sada sota'l samovar, que j a ve una
tra ordre: « V a r k a , neteja les polaines
e' amo». V a r k a s'asseu a terra, neteja
s Polaines y pensa que seria molt plas*jèvol ficar el cap en les grans y profones polaines y adormirshi un moment,
polaines creixen, creixen, s'aixamomplen tota la cambra. V a r k a deixa
CaUre la caixa, però inmediatament mou
CaP. obra'ls ulls y cerca de mirar les
*0ses tal com son, en sa vera proporció
^ 'nmòbils. « V a r k a , frega'ls grahons de
'entrada;els parroquians se queixarien!»
^ r k a poleix els grahons, endressa la
^ m b r a y d e s p r é s encén un'altra estufa
y corre a la botiga. T é molta feyna y
^ P moment de r e p ò s .
Però r è s es m é s aburrert qu'asseures
* ' a taula de la cuyna y pelar patates.
^1 cap de V a r k a cau damunt la taula,
^s patates relluheixen a sos ulls, el ga^'vet li rellisca de les mans y sa robusta
mestressa, enfurida, crida tant fort que
^ veu ressona com una campana en les
0relles de V a r k a . Y d e s p r é s una tortura
Pera servir a taula, rentar els plats y
<:us'r. En certs moments e s t à tentada
^'oblidar tot lo que t é a son entorn, IlenSarse a terra y dormir. E l jorn passa, y
f i r a n t la llum que va mimvant en les
destres, V a r k a , apretantse'ls cansats
Polsos, somriu sense saber ben bé per^ è . L a obscuritat acarona ses parpelles
Cremantes y promet un profón y proper
^ n . P e r ò cap a la nit les cambres del
Sabater son plenes de gent. « V a r k a ,
aconduheix el s a m o v a r » , crida sa mestressa. E l samovar es petit, y per donar
el t è a tots els visitants cal omplirlo y
escalfarlo cinch vegades. D e s p r é s del t è ,
^ a r k a r o m à n una hora sencera quieta
al mateix lloch esperant ordres. « V a r k a ,
corre a comprar tres ampolles de cervesa». V a r k a s'en và tant depressa com
Pot pera allunyar la sòn.
A l ültim els hostes marxen, els llums
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s'apaguen y amo y mestressa s'en van
al l l i t . « V a r k a , belluga'l bressol!» es la
darrera ordre. En l'estufa canta un g r i l l ,
la llum verda damunt del sostre y les
ombres de les calses y dels bolquers del
infant ondejen altra cop davant dels ulls
entornats de V a r k a ; l i entorpeixen el
cervell.

Bayu, bayushki, bayu.
T e vuy cantar una cansó.
P e r ò l'infant gemega y plora. V a r k a
veu altre cop el cami fangós, els homes
ab el sach damunt de les espatlles, Pelageya y son pare Zelim. Ella recorda,
tot ho coneix, però en son adormiment
no pot compendre quina es la forsa que
la t é lligada de mans y de peus, la martiritsa y la mata Mira a son entorn y
cerca com lliurarse. P e r ò no consegueix
trobarho. A l ültim, torturada, fa un esfors de totes ses facultats; esguarda a la
llum verda del sostre y com que sent el
plor de la criatura, descobreix l'enemich
que colpeix son cor.
L'enemich es l'infant. V a r k a riu, tota
maravellada: com abans no havia pogut
compendre una cosa tant senzilla?
L a llum verda del sostre, les ombres
y el g r i l l , t a m b é riuhen y t a m b é ells resten sorpresos.
Una idea's possessiona de V a r k a . S'alsa del escambell y somrient ab ulls inmòbils passeja per la cambra. E s t à
contenta y sorpresa pel pensament de
que aviat podrà deslliurarse de l'enemich
que la té lligada de peus y mans, trobarse lliure, y aleshores, dormir, dormir.
Y somrient, menassant ab els dits vers
la ratlla de llum verda, Varka's dirigeix
cap al bressol, s'inclina ab els dits oberts
y d e s p r é s els clou fortament. Aleshores
rihent de joya, al pensament de que ara
podrà dormir, s'adorm tant profondament com l'infant m o r t .
A. T C H E K H O V
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CORREU DE PARIS
L ' h i v e r n retorna. — I^e béatt solcil du
priutemps.— F a n f a i s i e bon eufaiil
de L a Bonic he al teatre C\uny.—Lcs
Htoulins quickaútefèt a Saint-Hubcrt,
opereta.—Balans d'èxits.
A Catalunya y quasi en tota Espanya
son molts els poetes mediocres que canten la tardor quan, per regla general es
la tardor en nostra terra, l'estació m é s
benigne y dolsa de l'any y que no té per
qué apostrofarla y quoixarsen. En cambi
entre la literatura de incii/o pelo francesa abunden els cantors de le bcau solcil du prütiemps, des aiuourex sous
l a ramc'y des petits boutOHS des J l c u r s
naissantes, no obstant a la France nort,
que es la d'aquets poetes, la primaveraes
trista y freda, plena de neus y gels, molts
cops m é s crua, que l'hivern mateix. A r a ,
per exemple, fa vuyt dies que v i v i m entre neus, boires, negrures y frets penetrants. Y jo'm pregunto quò hi dieu a
n'això vosaltres, els visionaris cantaires
de le heau solcil? '
Han tornat els cels negres y llisos.
Els esfaltats dels carrers lluheixen. el
fanch s'eternisa y la neu que cau blanqueja les teulades, els arbres y els cotxes! Ha tornat l'hivern, com a casa meva., torna a voltes en plena tardor l'estiu.
P e r ò la fantasia dels autors mediocres
de France es incomensurable y segons
ells estem en plena gnitc primaveral.
Per això sens dubte, per aquesta fantasia inconmensurable un critich ú c l'aris
ha pogut escriure judicant L a Bottiche
vaudeville de Morcau y Sonal que era
una pessa hont hi havia una f a n t a i s i c
bon enfant. Radiablcs quin humor! Quasi tan gran com el dels cantaires de le
heau solcil.
Figureuvos que en L a BóttícHé estrenat al teatre Clunv hi surten dues mai-
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trasses y en el segon acte un guard»
municipal que's despulla davant del p&'
blich pera entrar a la cambra vehio*
ahont l'ha d'esperar la seva amiga. 1uC
es la portera. P e r ò que es cas! L a Por'
tera no hi es y el municipal, impensadament, calma successivament Ics /r'*1'
gales amourcuses de tres o quat1*
parisenques pensantse que son s a hotH1*
amic. Y d'això'n diuen f a n t a i s i c bof
enfant.
Per altra part aquest nou vaudevil'6
no té rès de particular. Es, com tots. ui»
entreteixit de quiproquos. FA riure Y
diverteix al piiblich del barri. Dich
barri pera que no cregueu, com algunS
sostenen, que'l vaudeville no e s t à dintre
'1 gust ni les costums franceses y que es
un genre pels teatres de boulevard ahont
acut la població dotant; no, el teatrf
Cluny es de barriada y ja esti'i tot dit.
L e s inoulins qui chautent operda ca
tres actes de M . M . F r a n t z Fouson ) '
Fernand X'ichelcr, música d'Arth**!
van Oost, ha tingut un bon èxit. Ja m
soch pas partidari d'aquest genre h<M»
ni la literatura ni la música, se maniíe»'
ten plenament. .No obstant si la mbsta*
d ' A r l h u r van Oost val la pena l'eperetSi
forsosament farà llarch camí.
Per ara, enguany se'n ha dut la palnia
L i Miracle.
Y ja qu'hi-m girat la vista endarrera
passem recompte de les obres que venen
aguantantse en els cartells.
Fins ara fa poch, se posava encare
diàriament el dramet en un acte Sab"'
tage di·l qual ja'n vaig donar compte cn
el correu corresponent a l'estrena.
En cambi L e v i c i l l homme de PortoRiche que tant c-xit obtingué quan s'eStrenA, ha sigut retirat del cartell fa W
guns dies.
L'enfant dc l'atnour, segueix posant
se d i à r i a m e n t , com P a p à de Caillavety
Flers.

^
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L'obra quc's m a n t é ah pasmosa insis^ " c i a en el teatre A i i t o i n c es L a /••;;/lnc et le P a n t i n de Pierrc Louyis y l'ic^ Frondale. Se deu sens dubte pran
Part del èxit de pübKcfa que obté al color
^ p a n y o l , rfr ÍW/Í», que saberen donarli
«autors.
En demés, al teatre XouvraiitSs s'ha

^ P r é s Vous n'aves rieti a declaret? o
sia P o r t e u r è s de pago.1 Per quf-, cars
ISCtors, a Paris, veig que la primavera,
en matèria d'espectacles, se manifesta
coni en la naturalesa vestintse dc verdors.
^"//.s" n'aves r i e u a dcclarer?— L a
^otiichc. — F r o m t d'amour. — L ' a m o n r
e" tnanoeuvre. — Fa><r ni u' ta Jeiu-

nou dels senyors Vilumara, Moragas 3Alarma.
Sembla que hi ha molt bones impresions de la darrera obra de l'eminènt
dramaturch nacional.

AGRUPACIONS Y SOCIETATS
Per tenir de sortir el número, aquesta setmana el dijous en lloch del divendres hem deixat
de publicar les ressenyes de les Societats (Taqui
y de Jora que no hem rebut abans del dimars.
En el número vinent publicarem, donchs, tes
ressenyes que haurem rebut y no s'hauràn pogut publicar en el present.
—Ateneu Obrer del Dit-tricie I I . —De gran
solemnitat artística pol calificarHe el benefici
df \ excelent afn-ioiiai o mellor dit, del notable

A h ! L c T n h i i n de Paul Bourget t é un
gran èxit. La gent hi acut a empentes
surt somrient, p e r ò hi và!
LOGE

ROMEA
ErrPrt-e Codina ha posat en escena L a
£ à s s i ó y ittort dc X o s t r c Senyor JeJ&çrist. Apart de l'èxit personal dea
Codina, cal fer constar que tota la companyia s'hi lluhí forsa interpretant l'obra
ah aque lla serietat que may deuen abandonar els comediants que s'estimen y
respccteiv sia la que sia l'obra que estan
^Carregats de representar. Citarem,
entre els que m é s se distingiren, les] senyores Llorente, Faura y F e r r e r y els
Senyors Blanca, P u i g g a r í , Font, T o r ,
Guixer, Pubill, Bardem, Buxens, etc.
PRINCIPAL
Dissabte de Glòria s'estrena L a R e i n a
Jove de l'Angel Cuimen'i, ab decorat

actor doo Pere Boquet de Recasens. Disting;t
piiblich—a pesar del mal temps, ompli a c r rull la platea y tri-s pisos. I.'obra escullida per
funció d'bonor fou L'Arlesiana. En la mateixa, el beneliciat Ircvallk ab ur, amor intens,
brodant el paper d^ «Frederich», ab tant c«rinyo y aleetc. que l'audilori'i premià ab merescuts aplaudiments, obligant a cada final
d"acte a aixecar el teló repetides volte*. L'ajudaren noblement la semoreta Duràn que estigué deliciosament acertada. El •M^ofCnla^
correcte en el dificil paper de "Avi lialtisar».
Aixis mateix el senyor Fàbregues no desencaixà gens en les situacions dramàtiques feutse aplaudir. La senyora Papell teu una escena
ab ver sentiment, mereixedora d'especial elogi. Molt acertats els senyors Compta y Valls
ajudant al arrodoniment de l'obra junl ab el
jove Marxuach, senyoreta Mínguez y Guiu:
cap d'ells flaquejà donantenteresa a l'obra dels
grans Daudet y Bizel. La part d'orquestra
moll correcte y aplaudidíísima en els principals fragments del poema: felicitem al senyor
Llorens Carbonell, com al chor «Nova Catalonia». La presentació, com sab ferho el
senyor Vidal quan vol. La festa si bé acabà
lart, no's feu gens pesada, puigs els concurrents eu servaràn grat recort. El beneficiat
tingué heritiosos obsequis y valioses ofrenes.
Ahl .. y a la safata, segons [rumors, setanta
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duros. Poch benefici serà per l'excés de gasto,
més li queda l'orgull d'haver senial pabelló
d'honor a Tenillai més gran de nostra ciutat.
HI ha en estudi les fbres: La dispesera,
Sirena, Els or/aneu. La mainada (estrena) y
B l registre de la policia (estrena en calalk).
—Club Foment.—Davant de distingida concurrència representà diumenge aquesta aplaudida companyia L'agricullor de Xicago, en
quina execució cal esmentar al senyor Forga
qui leu un «Sani» moll acenal y al Sr. Perbellini que fou aplaudit en l'cHome Pelut».
En caràcter en Perbellini l'E.) y la Srta. Virgili. Completant el conjunt en Lluch, en Mestres y A. Marti. Del monòlech Per la pàtria
(estrena), original del soci 5r. Joseph Alonso,
s'encarregà en Narcís Perbellini que l'interpretà pulcrament. Poca cosa podem dirne de
l'obra, perquè no pol en un monòlech jutjarse a un novell autor sols farem constar que
fou aplaudit y que actor y autor sortiren al
final. /.,; malaltia de moda clogué la funció
fent riure de valent al püblich mercès, én
part, al trcvall den N. Perbellini a qui secundaren dignament la senyoreta Virgili y els joves Forga, E . Perbellini, Valls y A. Martí.
Com a inauguració de temporada, diumenge a la vetlla, representaràn les xamoses Florí
y piolet y E l carro del vi, mentrea preparen
E l místich.
—Centre Plà de Bages.—El diumenge passat hi tingué lloch una extraordinària funció
composta de l'obra La dama de let Cameliet,
que lou molt ben interpretada per les senyoreses Albert (C. y D.), senyora Ugas, senyoretes Fontcuberta (A. y M.) y els Srs. Heorich,
Dalmau, Castanys (M.), Davi, Fossas, Mas,
Vila, Campdesunyei, Cuadrado, Romaní.
Boldú y Castany (J.)
Llàstima tant d'esfors esmersat en una obra
que, per ser de tothom coneguda, avuy no
desperta cap interès sino es representada per
una eminència reconeguda.
GRACIA.—Centre Nacionalista Republicà.
—Ha reprès novament ses tascas artístiques la
companyia Claramunt, quin elench s'ha engrosat ab la cooperació dels notables aficionats senyors Dcvenat y Papaceit, el primer
dels quals forma part (ambè da la direcció.

L'obra posada el diumenge passat fou •
drama en 4 actes d'Enrich Bataille, traducció
den Carles Costa La verge boja. La execució
de la mateixa, en general, va anar de prife'
ra, però [oh exigències professionalsl nosa '
tres, tractanlse d'aficionats-artistes de qu' **
tracta, ens creyem veure fer un estudi més d*'
talladissim de l'obra y una execució més a
conciencia per part de tots. Ab tol, cal consignar y ho fem ab molt gust, que de les qu8'
tre societats de la barriada que fins ara s'h»0
atrevit ab aquesta obra, es aquesta la que ^
sabut sobrepujar a les demés, tan a presentació com a execució.
El decorat nou del senyor Benet Jeix*0*'
no ens convencé, precisament perquè ten"»
de dit artista, un conceple més elevat del que
ens mereix en ses darreres obres.
Pera el dia 33 s'anuncia el benefici dels
crets aficionats senyors Xaus-Castelló ab I'**'
trena del drama en 3 actes ;AUluyal Pron"''
tém assistirhi y parlarne ab l'extenció qu6
tant important traducció es mereix.
L'Artesà.—El dia 9 se reproduhl el dra©*
La verge boja ab el mateix repartiment y fl·c·
execució de l'altra vegada. Està en estudi I *
sarsuela en dos actes En Joan Comes, lletr*
den Emili Sala y música del mestre seny"'
Domingo Perramón.
—Circol de Propietaris.—Ab una interpr**
tació esmerada tingué lloch diumenge el dra*
ma en tres actes E l lladre, que anava a càrrech de les actrius senyores Baró (Emilia) 1
Bayona y actors senyors Capdevila, Rour»i
Bello y Mer.
Tots, sens excepció, sapigueren encaixars*
en llurs papers. La senyora Baró y senyor
Capdevila, al final d'aquelles escenes culmi'
nants del segón acte, foren ovacionats calurosament.
Posteriorment se posà en escena la comèdia
den Buigas Les germanetes, que per sa bon»
execució feu passar un bon rato a la concurrència.
SARRIA. —featre Cine Edisson.—El diumenge, dia 9, se posà en escena la pessa JW
de nuvis, distinginlse notablement en l'intef'
prelació la senyora Sarbbsa y els senyors Torres y Xaiart.
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• f» dos diumenges que en aquest cine re- drel dramàtfh Joventul. La companyia den
presenten comèdies castellanes en dos actes, y Carles Capdevila era l'encarregada d'aquesta
01 per entreteniment una Joguina catalana,
tasca. Partíeularment /...• barca nora, sorti
lo
'l'Jal produeix forta comrarieiat a n alguns arrodonida de debò, scntne digne d'elogiar
"kls joves que formen ia companyia, puig les escenes de conjunt, puig es deixava veurer
*^uèiu en conjunt interpreta molt més W y fort estudi y no manca d'ensaijos. Cal fer
^ una manera quasi perfecta les obres del lea- constar que en el paper de l'cAvi negre*, el
lrc català, habent obtingut merescuts y enlus. senyor Roura, ratllà a gran altura, deitxtnl
•'Mles aplaudiments en les anteriorment re- parat a tothom. Nosaltres lambé el felicitém,
••'«Mniadeí; ben al contrari de quan fan les pot fer tasca profitosa. Molt bé les senyores
Comèdies castellanes que no s'adapicn a les Baró, Bayona, Palmada, ilugiiet y Arbaix, lo
mateix que per la part d'homes, en Capdevi*•*«» facultats y no poden sentiries. Tenim
lo, Bello, Mer, Llano, Sostres, Garcia, Petit,
•niés que l'empresari, senyor Saltiveri, es qui
**nyala les obies que s'han de posar en esce- Novell, Teixidor, Vilar, Bosch y Muntaner.
J14; y fem aquestes observacions pera 1 major En cl drama Joventut lamentém que el senyor
''"himent y protit dels joves aficionats y com Santacana no eslés a la altura que tothom es* P'otesta de la postergació que sembla vul- peraba d'ell. Quan tracti de pujar de tó no
desentoni que això fa desencaixarli el lipu y
«ui rerse contia'l nostre teatre nacional.
• HOSTAFRANCHS.—Orcol Moral Instruc- es llàstima; vostè té condicions y pot ferho bé.
^—Aquest Circol deixà un buit diumenge.
La concorrencis, que era nombrosa y escuPuig el senyor Grau desitjava descansar un
llida, va tributar al senyor Iglesias una entude la fatigosa tasca que li està encomana- siasta ovació que com es llógich, aquest va
Pera el proper a la tarda, el drama den correspondre, alfinalisarl'obra ab el corres^usiftol L'Htreu Escampa. També ectkanun- ponent ca6/e.
Jj·l el benefici de la priméra actriu senyora
—Centre Catòlich.—El pròxim diumenge,
^pell pera el a3 d'Abril o siga d'aquest mes
dia
de Puscua, a las 9 de la nit, tindrà lloch
lue som, ab el drama den Pilarra La creu de
en aquesta important societat un verdader
"lasia. Ja n parlarem donchs.
aconteixement teatral representantse la gran
obra de l'escena catòlica L'hereu de la BaSANS.—Circol de Sans.—La companyia
ronia. L'obra serà posada en escena kb toia I*
lue dnigeix I actor Jaume Bunks, posà en
propietat que tant gran argument requereix,
etc«Da el passat diumenge Les garses j el j u puig seguint antiga costum en aquesta diada,
Suet cúmich L'amor es cego. En la primera de
serà a benefici dels joves aficionats que venen
''Hes obres, el senyor Borràs, ens agradà fordesvetllantse tot l'any per la part recreativa
sent costum )a en ell, ferho aisls, puig feu
d aquesta socieiat.
Un «l'cltgri. plé de color en tou l'obra, que
'> valgué merescuts aplaudiments. El sentor
Dels nostres Corresponsals
Halo en 10 paper de «senyor Matias», inemitable. A la senyora Pallardó li dirém que li
SANT BOY.—Aleneu SaDlboyi.—Diumenge • la nit
h«u iria caigut mellor el seu paper si no hagués
dohi aqu«ita important entitat una funció teatral a
•nsenyat el llautó ab la cucurulla que portabenefici del aocl aenyor M. Eliai. Representaren a n t e
Les senyores Baró, Marul, Ferrer y Co- d'una obra cattellana les conegudea comèdies Campi
""'!> moll justes y els senyors Mas, MuAoz, qui p u ç a j La-granrifada, interpreudes correctament
'"«lo. (ïalceràn, Cervera, Buxedas, Arago- per la notable actri u senjora Herminia Salvador jr cl*
nés, Pubill. Subiró, Vila y Gerardo coadjuda- aplaudiu senyors Romeu, Figuerola, Serra, Petit y
Melgir. Dcsitiarlem reurels interpretar alguna obra
ren al bon èxit de l'obra.
d'empenta puig estem segurs que ab tls clements que
—La Familiar Obrera.—Aquesta entitat tenia organissada per lo passat diumenge a la
'•fda, una funció d'homenatge a l lguasi Iglefi'esias, ab les obres La barca nova y el qua-

composen la companyia podrien sortirot ben airoaament.
MASNOU.—Cassloo.—El dia <9 de Mars la companyia que dirigeix en Tomàs Guardia posA en escena
L ' h i r o i y U n i o e i f u i ' i ptrt d» cisla. Ho feren lol>
molt bi.
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EI dia 2Ú dc Mars la companyia Johannus, ra represenlarnos L a clínica del embut y Comcdia de conte'
dies. En U primera luia estigueren ben aceruis però en
la segona no'ns varen convèncer del lot.
—La Calandria.—La secció dramitica d'aquesta Entitat i^ie dirigeix en Sernfi Espinosa, diumenge, dia 2 del
corrent, representi Jetús de Nasarelh. T o u els intélpmU estigueren encaixadissims en sos respectius
papers. Els intermedis (encar que ho comprenem
un zicb massa llorchs. Les decoracions pintades per
TalU-ional a la pintura l'EmiL Pardclla almirables.
E l püblich qu'era nutridissim aplaudí sorollosament.
Les senyores enesrregades dc dita obra foren lo Maresa,
Alegret, Carme (T.), Carme ( R J y Cardalda. I-a senyoreta Morera feu una «Maria dc Maglenn»,dignc l'aplauso uninim que li fou tributat pel püblich.
SA.NT CUÜAT D E L VALLÉS.—Teatre Ccrvanles.—
La companyia d'aficionats que pona per nom «Agrupació Nous Tranquils» de la que n'es director t n Pere
Sangés. ha posat cn escena davant d'una nombrosa
concurrència el drama en tres actes den J.Got y Anguera í / u r a / i a <í</erro. essent molt ben interpretat per
la scnyorcta;Maria Fortuny en el paper de «Carolina»,
com també pel senyor Tortosa Marcel, que feu un paper de «don Ramon» com un actor professional, en
Sangcs se distingí d'una manera gran en el seu paper
de «Carlos» y en Bell, Castellví y Garrell Miquel cn els
papers de «don Joan'', «Eorich» y «Esieve>', respectivament. D'aquest ültim, sols podem donar elogis. Tots
i l s actors estigueren molt acertats, essent molt ovacionats per la concurrència que obligaren ab els SCUK
aplausos a aixecar diverses voltes el teló. La direcció
artística a n l a clrrech de don Joseph Catali que fou felicitat per quantes persones umplenavcn el local.
—Teatre Tadeo.—Tarda: La companyia d aficiooats
«Agrupació Tranquils», dirigida pel jove cn Ramon
Segalís. ha represenut les obres L a minyona del reclor, L a f e u a del» aujelU y Sogret del dia, prenentbi
part la senyoreta Lluisa Hofarull, que fou moll aclamada pel püblich y els senyors Segalés, Codó, Garrell 'J.),
Bcrtrdn, Bartralot. Lobrcgan.i-'lória y Puigoriol, que's
portaren molt bé en les darreres obres. La primera anà
un poch desajustoda per falta d'ensaijos.
Nit: La companyia que dirigeix en Joan Poos, per
fi |s'ha determinat a represenur obres catalanes, lla
posat cn escena JCl cor del poble, prenenthi part la senyoreta Abron/mi y els senyor Pons, Mani, SoU, Rovira y Arrnadsea. En l'ons vn fer un«Pasarell»admirable,
Jígne de les qualitats que reuneix de primer actor; en
Mani, va interpretar el paper de «Fidel» que ja no s
pot demanar nus: en Soli estiguí acertadissim en el
paper de «Boira>', resultant un conjunt admirable que
fou molt ben aculli: per la concurrència que per cert no
tou escassa. Felicitem al senyor Pons y als seus companys per l'éxit de la funció.

Ab aquest nilmero se reparteix d9
nostres lectors y correspon als nostre»
suscriptors el segón folletí (32 pàgin68'
de la nova y aplaudidíssima comèdia
dos actes den Manel Folch y Torres
L'ONCLE RECTOR
darrer èxit del Teatre Català, obting*
a Romea per la companyia Codina.
L'ONCLE RECTOR
es una obra que la creyem destinada 8
recórrer triomfalment tots els teatre9
de Catalunya, ja que als seus indiscuti"
bles niereixements literaris reuneix ^*
condició de no oferir cap mena de coffl"
plicació escènica.
KAMON TOR.—Iin son dia publicà"
rem el retrat den Tor, del jove no*
table y estudiós Ramon Tor. Avuy
tenim molt gust en oferir al püblich
l'estudi d'expressió que encapsal
present número. En ell, en Tor se
manifesta com un actor que persegueix l'expressió, que la domina y
l'imposa. L a dolorosa figura de
Jesú^, ha enamorat son ànima d'ai*'
tista, l'ha inspirat y en Tor ha posat
en la reproducció de l'imatge estimada tot el foch de la seva inspiració.
En Tor s'ha inspirat en Jtstis de
bazareth den Guimerà; l'ha estudiat, y en quant a l'expressió, l'h»
dominat completament. E l seu eS"
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tudi d'expressió ha passat a ésser
obra d'art definitiva, un quadre,
Un veritable quadre, plé de dolor,
y unció.
E l felicitem coralment.
tls dies 24, 23 y 26 del mes que sóm,
t'ndràn lloch, en cl Teatre Novetats,
'res úniques representacions per la com^"yia de la reputada actriu francesa
^'ciie Sorel, ab el concurs del societari
'a Comèdia trancesa Mr. Georges
Les obres que's posaràn en escena son
M reconlre, LAventurier y Shajo.
dissabte de glòria seràn estrenades a
"Omea, per la companyia Codina, d u gués interessants produccions.
^e tracta de un drama en tres actes de
'Antoni Montafiola L'exministre y del
Quadro dramàtich den Juli Vallmitjana
^ corb.
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aquest jove autor que en Jordi Heicler
se'ns revelà ab remarcables condicions
literàries. Es d'esperar, donchs, que en
PExministre poguem j i apreciarhi detalls revetadors, definitivament, de home
de Teatre.
Corb y L ' E x ministre, son esperats
ab viu interès pels aficionats y seràn
presentats ab decorat nou.
Ja'n parlarem ab la extenció y detenció
degudes.
La funció que havia organi/ it l ' A g r u pació Amat pera diumenge, al Teatre
Espanyol, va tenir de sospendres per
indisposició d'un dels actors que tenien
de pendrehi [ a r t .
Sentim el contra temps.
Heusaquf—segons cl cartells, —la l l i ^
ta d'obres d'entre les quals s e r à n escuUides les que posarà en escena l'eminent
actor ftàlià Fcrruccio Garavaglia:

AmUio, Giiilicta e Romeo, Re Lear,

'•n Vallmitjana, el personalissim aut0r dramàtich que tant sorollosos èxits
vé obtenint, ha escrit E l corb ab la mate>xa sinceritat y honradesa artístiques
*b que produeix totes les seves obres.
''n Vallmitjana ta lo seu, lo que sent,
'0 que coneix: heusaqui'l secret dels seus
*certs. E l Corb. donchs, es unaltra tros
de U vida humil y pintoresca de determinades classes socials, duta al teatre
*fnse pretencions, a tall d impresió, d esbós, d'obra d'estudi.. Aquets dies han
estat expòsits, al saló de descans del
Teatre Romea, un parell de sugestius
dibuixos den Pascual Monturiol: ells
donen idea, més que tot lo que ara po
dessim dir nosaltres, de l'ambient y del
^ ' à c t e r de la darrera producció escènica
de l'autor de EltZtn Calós.

Giulio Cesare. de Shakespeare; Heetliovcii,dc Fauchois; I v c i i / r i dorali,
de Fabre; Utlü tMOglt'e onesla , de T r a versi; Tr/sfaiio e [solda, de Moschino;
Orestiade, de Eschilo; / / vetnrale
Henschel, de Hauptmann; / / trionfo,

L'Exministre den Montafiola es la segOoa producció que dona al Teatre

Hem rebut un exemplar de les obres
Cap vespre! (diàlech), y Buscant dònes

I / a n t a s t i i ï , deBcacco; Papa eccelleHh
sa, de Rovetta; La festa del grano,
Elios, del nostre À n g e l G u i m e r à ; L'alcalde d i Zalatnea, de Calderón de la
Barca; La Jiaccola sot to i l moggio, de
d'Annunzio; / / piecolo s a n t ó , de Bracco;

Kcan, de Dumas; Pietra f r a pictre, de
Sudermann; Povcro Picro, Morte civile, Jl cap Han Fracassa, I I Cardtnale..
L a primera funció dc la temporada
t i n d r à lloch Dissabte dc glòria.
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(monòlech), originals del jove autor don
Joan Matamoros y Olivé.
Agrahim la deferència y les hem passat
al company Atxa pera que'n dongui conte degudament.

9
Divendres vinent comensarà, a Romea,
la sèrie de funcions que hi ha organisat
la Lliga Regionalista. S'han repartit uns
anisiichs programes ahont hi consten les
condicions d'abonament y s'anuncia
que's posaran en escena obres de repertori y obres noves dels senyors Agulló y
Vidal, Crehuet, Guimerà, Morató, Montanyols, Ramon Vidales, Rusifiol, Iglesias, Vilanova y altres aplaudits autors.
Per les noticies que'n tenim, sembla
que's veuràn honrats per una nombrosa

y sclectísima concurrència els Dlvenl^''e,
draoiàlichs de la Lliga Regionalista-

y
Hem visitat l'exposició que té obef"
el pintor escenògraf senyor Morales. e0
el Saló d'Art decoratiu que té al carrer
de Santa Ana en Joseph Amat. L'exp0*1'
ció es interessantíssima, resaltanthi '**
dots de excelent colorista que adorn6'1
a n'en Morales.
La composició de les obres revel» ^
domini que té'l jove artista de la cspe'
cialítat pictòrica a que's dedica. E l co"'
junt fà molt bona impresió, y no vacilt'0
en recomanar als aficionats que visi"11
aquells magnffichs esbossos que, ab e'
temps, seràn esplèndides decoració"5
teatrals.

<Sl 1." del pròxim vinent mes de Maig
quedaran definitivament instalats en el núm. 17, inte*
rior, del Carrer fRltde Sant&ere (aprop del tPalaü
de la ^Música Catalana), els tallers dimprempta y
enquadernacions de ^Bartomeu ZBaxarías.

17, Carrer fllt de Sant Pere, 17, interior
(flprop del Palau de la Husica Catalana)
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X a ^Redacció y Administració de "2)e 'Gots Colors
desde 1." de Maig vinent quedaran també instalades en
el mateix local del carrer 3llt de Sant Tere, núm. 17.
interior.

17, Carrer fllt de Sant Pere, 17, interior
(flprop del Palau de la Husica Catalana)

