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Sra. Berlendi (Soprano) TITAVNA
Acaba de repartirse «Els Mentiders».'Núm. extraordinari: 25 cents. Continuarà «La Xocolatereta»

II

Titayna14 al L i c e u
E L MOMENT

E n aquets moments de crisis de tot lo
català, ara que'n Morera ha vingut de
Buenos Aires amb l'auriola d'una
gran glòria y un gran èxit, ara qu'en
Guimerà, desde son homenatje, ha sigut
proclamat el mestre dels mestres de la
dramàtica catalana, ara, donchs, es una
gran hora pera posar una òpera catalana al Liceu. Nostre primer dramaturch y nostre primer compositor, del
bras fan entrada.en nostre primer teatre,
hont hi donaràn una forta vibració catalana. Tant el llibre de don Àngel, com
la música del mestre Morera seràn genuinament catalans, no pot ésser d altre
manera si s té en compte el temperament
de quisqun d'ells.
L a música farrenya, nervuda, que tot
d'un plegat se fà dolsa y poètica d'en
Morera, aquesta seva música tan catalana en l'inspiració, encara que'n la forma aparegui, a voltes, habillada amb
cert aire extranger, ha d'agermanarse
forsosament amb la dramàtica de'n Guimerà, que si bé a estones es violent y
feréstega, també, tot d'una, esdevé tendre dolsa y poètica.
Certament en Guimerà y en Morera
poden ajudarse y compenetrarse en les
obres líriques. Ja, d'això n'hem tingut
exemple, en estrenes no molt llunyanes.
Mes no es pas ara l'hora de recordar, ni
pretendre fer comparacions, tota vegada
que Titayna no es ja una obra lírica,
sinó tota una òpera. Titanya hem de
miraria els bons catalans con nn esfórs,

un monument nacienal, a la perduransa
del qual ens convé a tots contribuhir.
E L MESTRE MORERA
Feya temps qu'en Morera havia demanat .í'n Guimerà, com a altres autors catalans, el llibret pera una òpera
catalana que desitjava compendre. E n
Guimerà, ab ver entussiasme y desitjós
de contribuir a la gran obra d'una
ò p e r a catalana, v à escriure el llibret de
Titaytia, que avuy veyèm representar.
E n Morera, enamorantsen, se decidí a
compondre l'òpera somniada. Mes no es
això obra de quatre jornades, ni d'inspiracions passatjeres que puguin aprofitarse en moments felissos, no, sinó que
cal, pera ferho, passar llargues temporades de madurament. Aixís, donchs, de
segur qu'en Morera, durant aquets
anys que ha estat a Buenos Aires, en
estones de reculliment y abstracció, sentint bategar son cor al escalf del amor
per la seva terra llunyana, haurà compost, si no totes, gran part de les pàgines musicals de Titayna.
L A MÚSICA
E n ben poques paraules exposaríem
l'impresió que'ns sembla ha de produhir
al públich de Barcelona aquesta darrera
obra d'en Morera, que no dubtèm en calificar de magnífica. No obstant, aixís com
abans de l'estrena d'una obra de teatre
ens abstenim de ferne tot judici, que
d'aprop o de lluny pugui semblar una crítica, per més que l'haguèm llegida y as-

Maestre Director
d'Orquestra, Sr. Mascheroni

sistit als ensajos, etz., aixís mateix, per
més referències que tinguèm de la música de Titayna ens abstindrèm avuy,
que al escriure aquestes ratlles encara
no hem pogut assistir a la primera audició, d'avensame cap impresió personal
ni tècnica.
EL LLIBRET
No es pas fàcil fer un bon llibret per
una òpera. Cal que l'autor de la lletra
sàpiga veure'ls moments musicals y que
lligantlosab l'acció, que deu ésser clara
y primitiva, ens els presenti desprovehits
de tota literatura. Per fer això, 1 autor

dramàtich deu renunciar molts cops al
seu propi temperament pera donar lloch
a que'l mestre compositor supleixi y ompli lo que ell aposta deixa per fer.
E n Guimerà, que a més d'un eminent
poeta es un j r a n coneixedor de l'art escènic, ha fet amb Titayna un llibret
mestre. Ha sabut deixar el nervi de l'acció poch menys que descobert a ff que
no fossin may necessàries les paraules
pera aclarir les situacións. E n cambi ha
donat sabia importància a altres passatjes lírichs hont pot florir la cansó o aparèixer la més brillant pàgina musical, a fí
y efecte de que'l mestre compositor pogués explayarshi lliurement.

Per això, sens dupte, quan se llegeix
el llibret de Titayna se veu tot seguit
qu'en l'obra hi manca quelcom. Quelcom
que es la música que hi ha posat el mestre Morera.
L'ARGUMENT
L'obra passa a l'època present. Son
ben pochs els protagonistes d'aquest
drama lirich en dos quadros : «Titayna»
(la gitana) «L'Hostalera» «Eudàlt» (l'herèu) y «Nyerris» (el gitano). Y encara,
si bé bo mirèm, pot dirse que'l drama
es desenroHla no m é s entre «Titayna»,
en «Nyerris» y r«Eudalt».
A l aixecarse*! teló, es al matí d un
diumenge de Maig, forn de mercat, y en
el clòs de l'hostal del pbble de Pedrafoguera. L e s mosses del hostal trastejen
per l'escena, comensant a parar les taules. Totes elles estàn enamorades de
l'herèu «Eudalt».
A mi qui m'agrada
es l'hereu Eudalt.
— Y a mil—Y a mi!—A totes!
Qui'l pogués copsar!
Jo'm penso que's troba
de mí enamorat.
Jo ab ell fugiría
si'm volgués robar.
Té un mirar que fibla;
es ayrós y franch,
y la boca feta
per petonejar.
També la hostalera
se n'ha enamorat.
Mirèuse la viuda!
Que n sab de triar!
Se n posa perruca,
y'ls dits enguatats,
y fins s'enfarina
com pe l freginat.
Primer que 1 aixarpi,
la haurèm d'escanyar.
Calléu, que s'acosta.
Quin fàstich que fà

L^Hostalera», que's vesteix y pentina
un xich ridicolament, apareix renyant
a les mosses que s burlen d'ella.
HOSTALERA, renyantles.
Què feu aqui totas,
mosses del hostal?
Mirèu que a la cuyna
ni hà molt que cuynar.
MOSSES
Arranjèm las taulas,
Vindràn aviat.
HOSTALERA
L o palpis més tendre
sigaper 1 Eudalt.
MOSSES, burlàntsen.
Mirèu que bufona :
sa cara es un Maig!
HOSTALERA
Me rento y clenxino
tant sols per l'Eudalt.
MOSSES, burlàntsen.
Sembla una senyora.
Mirèu quin posat!
HOSTALERA

Me calso y puleixo
tant sols per l'Eudalt.
MOSSES, burlàntsen.
L'hostaler que colgui
dintre del fossar.
HOSTALERA
Que al cel sia ab glòria ;
tant sols vuy l'Eudalt.
MOSSES
Bona cara totas
qu es aqui I Eudalt!
HOSTALERA
No més de sentirho
ja'l cor me fà salts.
Mes quan vé l'Eudalt la pobra Hostalera reb el despreci que devia suposar
perquè ell la troba vella.

Sra. Kosta
Marrugat (Soprano)
HOSTALERA

Sou massa gran pera mí
que quaranta anys us faria
y jo si no fós la sort
encara al rey serviria,
Ja pot 1 Hostalera oferir unces y unces
al galànt Eudalt, que ell la deixa bo y
dientli :
Hostalera : adeussiau
trièus altra companyia.
Mes allavors es l'hora de venir a dinar
la gent del mercat, y els que van entrant
s'asseuhen en les taules en mitj de gran
gatzara y animació. «Titayna» s sent
cantar per defora :
Vench anèlls y tombagas
que donen sortí

Tots la criden, la demanen desitjosos
de vèurela y de divertirshi. Quan la tenen allí li ofereixen beure.
L a «Titayna» alsa el porró y beu.
TITAVNA

Và?
CORO
Và!
{Ella beu).
Guaytèu, miréu quin goig que fà.
Brilla 1 porró perquè ella 1 enllumena.
Quin bé de Deu sa pell roja y morena!
Và! Và!
Quin goig que fà!
L a sina se li mou de gracias plena.

Fins, desfentse de goig, balla sa trena.
No val & reposà.
—Més!—Vàl
Qui ha fet avuy farà demà.
TITAYNA

Desde aleshores «Eudalt» y «Titayna»
s'enamoren.
E n acabada l'hora del repàs gran
nombre de concurrents abandonen 1 escena deixant veure a l'espectador a una
colla de pagesos qu'estàn jugant. Entra
«Nyerris», el gitano de «Titayna», cantant :

(Deixa'l porró ràpidament en mitj de la gatzara de tothom y torna d ballar y cantar).
Enamorat de la terra
sospira'l sol fent camí;
y'ls sospirs cauhen y arrelan,
y ls sospirs se toman vi.
(Balla un xich més avans de tomar à cantar).
Si'ns mirèm lo sol y jo
ell y jo abaixèm la cara;
y ns mirèm y remirèm
jo y ell si'l porró 'ns ampara.

Tot lo del mon fora ben meu
si no m vejessin quan ho pendria
y's posa a jugar. Y guanya amb males
arts que descobraix l'Eudalt. Aleshores,
entre aquest y el gitano s'atravessen
apostes y sempre guanya Eudalt. E n
Nyerris resta abatut, mentres els altres se'n van cantant.

ANTON.

ANTON, TOMÀS Y PAGESOS

Aquí" 1 tens altre cop.
(Donantli'l porró),
Beu tant com vulguis.
TlTAVNA

No!
(Resistintse a beure, rihent).
CORO
Và!
(Lo pren Titayna, y beu).
Guaytèu, mirèu quin goig que fà.
Posa Is llabis mateix que rosa-vera
que ha esbadeüat un sol de primavera.
Và! vàl
Quin goig que fàl
Aixeca el bras y tira 'I cos enrera,
y engronxas com al arbre la cirera.
No val A reposà
—Més!—Và!
Qui ha fet avuy farà demà.
TITAYNA

Teniu y prou! Y grans mercès.
(Ha tomat lo porró).
Però insisteixen més y més pera que
begui y quan s hi nega arriben a amenassarla fins que l'Eudalt, que aleshores
ha arribat, la protegeix y els fa callar
a tots y desistir del seu intent.

S'ha quedat
sense ungles y esquat
lo gat.
L e s orelles li han tallat
y les dents li han arrencat.
Lo gat,
lo malvat,
reventat,
mal pelut y ben pelat,
que I dimoni, tururut, se 1 ha emportat.
ESCENA X
NYERRIS. abatut

Me mataria jo mateix de ràbia;
He sigut boig jugant tanta moneda.
Al perdre 1 últim cop desitj sentia
d'amorrarlo à la taula y'l coll estrè(nyeli
fins que la llengua li botés enfora.
(Pausa rumiant).
Ah! jo vuy lo qu'es meu. La.plata aqueixa).
jo la tindré altre cop y més encara.
(De ta banda contraria per honl ha sortit l'Eudalt, y després els pagesos, se sent cantar
a la Titayna.

Sr. Guimerà, autor del llibre

TITAYNA
ESCENA XI
TITAYNA y NYERRJS
TITAYNA. de dintre.
Vench anells y tumbagas,
que donan sort.
NYERRIS, satisfet.
L a Titayna! (Cridantla). Titayna!
Aqui! Soch jo!
TITAYNA, entra cantant conto de costum.
Vench anells y tumbagas...—
NYERKIS, la interromp en sech.
Mira.

Què vols?
NYERRIS
Escolta bé : aquest vespre quan t'ho diga
a una caseta que jo sé en la plana
demanaràs aculliment. Perduda
diràs que t trobas. Y després quan s'haja
l'amo dormit tu m'obriràs la porta.
TITAYNA
Què dius! Oh quin esglay!
NYERRIS
L a porta : y déixam
per mi tot lo demés.

r

Senyor Horera, Hestre compositor de "Titaynò''

TITAYNA

No. A la masia
no hi 'nire pas.
NYERRYS
T ' ho mano : ets ma serventa
que vius perquè jo ho vuy.
TITAVNA
To no soch lladre.
Y vuy ser bona; y are més encare.
NVERRIS
Per mi ja ets bona, qu" ets com jo, que't
miras lligada ab mi per sempre.
TITAVN'A,-aò gran pena.
Ah, no!
NVFRKIS, amenassant.
Y no probis
de fugir com un jorn, que t trobaria
fins à dins del infern!

Com sé que trucaràs a aquella casa,
de grat...
TITAVNA
Pobra de mi1
NYERRIS
Y sinó, A la forsa
jo t hi duch pels cabells y ab la mà teva
truco, y quan obrin t hi haig d empenyé
à dintre.
TITAYN .
Deu meu'
NYERRIS, amenassant
Te faig malbé!
TITAVNA
Ah nó! No m peguis!
NYERRIS
V é s , que t vigilo, vés. Y al pont à 1 hora.
{Surt Nyerris per un costat).
TIT YN.

TITAVNA
Pietat, ó màtam
d'un sol cop!
NY ERRIS
Me fas riure! E n sent al vespre
vens al pont del torrent, & las set horas.
Hi seràs?
TITAVNA
Quin patir! Deu meu'
NYERRIS
Què? Digas.
Hi seràs?
(Aga/anlla d un bras ab ràbia).
TITAVNA
Me fas mal. Déixam! A y , déixam1
NVERRIS

Hi seràs?
TITAVNA
Si
{Ab veu molt apagada).
NYERRIS
Hi seràs. Si ja ho sabia!

Ay, pobreta de mi! Quina agonia!
Soleta al mon per tot, ay, mare meva!
{S'en và poch a poch gemegant per la porta
contraria).
E l quadro segon representa la masia
de l'Eudalt a la nit. L'hereu acomiada
a 1 Anton, que s'endú la vaca y el vadell
que li ha comprat.
ANTON
Adeu, xicot.
(Al desfer la corda se sent sonar la isquella
a fora. L'Anton ja Ha desaparegut, y se'l
sent com canta c llunyantse).
Auch, nioreua!—Tral la là'
Auch Auch —Tral la ra-là!
(L' Eudali se 'I mira u-i moment com s'allunya
y tanca després la porta).
EUDALT
Sembla una altra la masia.
Quina tristesa més gran!
Ves à mi qui m ho diria
que anyoraría
las bestiolas que se n van.

I

Sr. Badini ;
'

(Baritoni)'

NYERRIS

(Se sent moll aparlalà l ' Anton y la esquella
de la vaca).

(Và à obrir)-

Entra «Titayna».

ANTON

Auch, moreua!—Tral-la-!à.
Auch' Auchl—Tral-la-ralà!
EUDAI,T và escoltant. J a no se sent res.

L a calma en tot. Ja han traspassat la
(serra.
Si fins m'apar que s endugueren l'ayrc!
Ja may més tornaràn : com tantas co
(sas!...
(En aquest moment se sent trucar a la porta).

Me sembla que han trucat. ( E s c o l i n ) .
Ah, no pot ésser
àaquestas horas' ( T r u c a n m é s f o r t ) .
Si, si que truca van.

TITAYNA, ab terror.

Y a casa vostra
es aquí?
EUDALT, content.

Aqui es ma casa.
TITAYNA, volguent fugir.

Aqueixa portal...
EUDAI,T

Te'n vols anar, Titayna? Y jo agrahida
que't creya de tot cor!
TITAVXA

Oh.sf!

{Escolta cap & la portà).
Lluny d'ella'
llunyantlo ab temor de la porta per ahont
ha entrat.)
EUDAI/T

Has tingut por pel camp tota soleta:
Mes no ploris per Deu' Còm es que plo(ras?
Què vols? Tens por de mi?
TITAYNA

Tinch por de durvos
per eixa porta la dissort!
{Ell se li acosta.)
(Suplicant). D e . t è u m e !
pensatiu y trist.
Pobra! Pobra Titaynal V é s , reposa
allí dintre esta nit.
EUDAI/T,

(Senyanlantli l'altra port')
Jo allà, en ma cambra.
•{Senyalant la tscala. Després dupia y's determina de cop).
E h ! Y bona nit, Titayna'
{Fent per anarsen dalt).
TITAYNA

No; esperèuvos,
que só una qualsevol, que de mí fugen
las bonàs gents per tot'... Que jo podria
obrir la porta à algú mentres dormísseu.
EUDAI/T

Tú, tu una mala dona? No, Titayna;
tú tens bon cor, que ho he conegut al
veuret al hostal à la tarde. Y jo vuy
dirte que he sentit per ta vida
fonda pens com may per ningú més
tanta he sentida.
TITAYNA

A y , pobreta de nií!"
abdecisió.
Titayna, escolta:
• cóntam lo teu passat; jo vm- saberlo.
EüDAW,

TITAYNA

L o meu passat1 Quina vergonya!
Mes heusaquí que Nyerris truca cre-

yent que'l seu plan, ja serà desarrollat y
quan entra la lluyta es imminent: E l s dos
homes s'abrahonen, però Titayna fereix
a Nyerris venjantse d'ell d'un cop per
sempre.
TITAINA, rihent com boja.
Mirall
Are't puch estimar. (Abrassantshi).
EUDAI.T

Jo't vuy. fAb g r a n p a s s i ó ) .
T'estima
sobre tot lo creat l'dnima meva.
Quedat aquí a fer niu.
TITAYNA

Per sempre?
KUDAI.T

Sempre!
TELÓ .
E L S CANTANS
J i t a y n a serà desempenyada per distingits artistes. Berlendi, Kosta Marrugat, Krismer, Badini, Giralt, Ricart,
son noms forsa concg ucs per els aymants
de la música.
L a senyora Berlendi, encarregada del
paper de «Titayna» es una artista molt
estimada del públich barceloní, que l'ha
aplaudida ja en diferentes ocasions.
A més del seu exquisit art en el cantar,
es las Berlendi tota una actriu. Sempre
s'ha distingit en totes les obres en que ha
près part, per fer veres creacions dels
personatjes que ha representat. Dolsa y
cxpresiva, té un art fortament captiva
dor, y per lo tant, no cal duptar que cn
la gitaneta Titayna trobarà ocasió de
ferse aplaudir justament.

Sr. Krismer (Tenor) EUDALT

E l senyor Krismer, encarregat de
l 'Eudalt»; la senyora Kosta Marrugat,
que representarà r«HostaIera», el senyor Badini,que farà el gitano «Nyerris»
y els senyors Giralt y Ricart son els intèrprets d aquesta obra. Cal agrahírloshi l'amor y entussiasme ab que s'han
emprès el seu estudi, amor y entussiasme que fà esperar un gran èxit per tots,
èxit del qual participarà l'inteligent
mestre Mascheoni.

Petita meditació
Ha esclatat gran foch d'amor
dalt el cim de la montanya.
L a flama ha volat al cel
y sols cendres resten ara.
Al passar per 1' agrest lloch
he pensat ab pena amarga:
iFlames son les ilusións
v un no res han de tornarsel
E M I L I G R A E Ü S CASTELLS

V a n ab aquest numero 16 pàgines de
folletí. D elles {corresponen als suscriptors y es reparteixen als lectors) les 8
.pàgines finals de

ELS

MENTIDERS

y les 8 que corresponen com equivalència de les cobertes de

ELS

MENTIDERS

E l s compradors de Barcelona, poden
efectuar ja desde avuy, el cambi dels folletins per obres enquadernades, mit
jentsan les condicions y llochs de costum
E l s suscriptors directes y els compradors de fora de Barcelona la reberàn ja
degudament enquadernada, junt ab cl
número vinent. E n ell, continuarém publicant de folletf, la xistosa comèdia

Lft

XOCOLATERETA

Ens escriuhen d Olesa de Montserrat que
mercès a l'èxit obtingut durant les festes passades, la companyia Artística Catalana
den Joan Santacana, ha estat contractada
novament pera representar el dia 21 del corrent E l pati blau, Jordi E r i n y L a felicitat
eterna.

*

E l distingit poeta J . M» López Picó ens ha
enviat un exemplar del seu llibre «Poemes
del Port» que tant èxit vé obtenint entre el
públich aficionat a les lletres catalanes.
A son degut temps donarem la nostra
impresió d'aquest nou llibre den López Picó.
Ab tristesa ens hem enterat de quei vell
colisseu de la Gran-Via està a punt d'enderrocarse. Al rebre aquesta nova, tot seguit
ens han vingut a la memòria les innombn-

b!cs campanyes empreses per companyies
catalanes y el sens nombre de representacions que en temps de poixansa del teatre,
avuy tristament decaigut pelpesde la carrincloneria y del cinematògraf, havien despertat
gran entussiasme entre"! públich que emplenava sempre la espayosa sala.
Se construhi l'any 1888, inaugurantse ab
el nom de Calvo-Vico per aquets actors. La
companyia Tutau li posà el nom de GranVia.
L'Iglesias Và estrenarseen aquest teatre
comensatnse poch després les campanyes de
zarzuela per acabar en teatre de genero chico.

Fà uns tres anys que va sofrir una reforma
total., en la fatxada, continuant representantshi ginero infifno...

Y per tot requiescat mormolem ab recansa
aquestes paraules: Déu fassi que, per apatia,
no tinguin al mateix fi altres colisseus de
bella recordansal
Sortosament, l'activitat desplegada pel
Sindicat dels nostres Autors, fà que no segueixin les nostres reflexions peshnistes.
9
Podèmavensar als nostres llegid-.irs la nova
de qne'l Sindicat d'Autors catalans trevalla
incansablement en la formació de la companyia que ha d'actuar el prop-vinent Febrer
en l'aristocràtich Eldorado.
Com a títol de informació dirèm que està
en vies de contracta el popularíssim actor
Josep Bergés qui, segons sembla, està disposat a acceptar les ventatjoses condicións que
li ofereix la Empresa, poguent assegurar ademés, que un celebrat actor que avuy forma
part d'una companyia que actua a Madrit,
entrarà a formar part del elench en el qual
figurarà com a primer Director en Jaume
Borràs, junt ab la Elvira Fremont, la Verdier y la Lola Salvatella. de quina actriu ne
tenim inmillorables referències.
No cal dir lo que'ns han alegrat aqueixes
noves, y fem vots perquè s vegin confirmades, prometent als nostres llegidors que'ls
posarèm al corrent de tot lo que s refereix a
la nova Empresa la qual, segons ja hem dit;
està m.'s que may animada dels més bons
desitjós.

Es esperada ab vivíssim interès la representació de la magnifica comèdia Papà, que
representarà la cèlebre Marta Regnier en una
de les tres funcions, que donarà a Novetats,
segons ja diguérem en nostre número passat
D'aquesta obra — original dels ingeniosos
Caillevet y Deflers—ja'n parlà oportunament
el nostre company Lo^e, y no duptèm que
les escenes delicades y la teatralitat de la
mateixa corpendràn al nostre públich, y més
tenint en compte la exquisidès ab que la
Regnier interpreta les obres sobtils com la
que'ns ocupa.

•
Ens preguen l'inserció del següent remitit:
«No fa gaires dies, qu'en el «Ateneu Obrer
del Districte 11. (antich teatre Olimpo) va
ésser atropellada grollerament de paraula
pel primer director escènich d'aquell elench,
una respetable senyora ja entrada en anys,
actriu catalana molt celebrada per sos mèrits
artístichs.
Cc m sí»;^pe la actitut presa per la Comissió Dramàtica d'aquella entitat deixa
molt que desitjar preguèm s'adopti en lo successiu les mides que son del cas pera deixar
ben sentat el nom del Ateneu del Districte I I
En s associem a la felicitació que l'eminent
cantant italiana Lina Passini Vitale ha rebut
de la Junta Permanent de la Unió Catalanista per haver cantat en calalà «La Walkiria» en el Liceu.
Verament es molt d'aplaudir en aquesta
artista italiana la deferència que ha tingut
ab la nostra llengua y el nostre públisfa.
Tan debò que servis d'exemple el geste airós y deferent de l'eminent cantant.
No pogueut el C. N. R. de Gracia sostenir
la temt orada, y havent manifestat el mateix
el desitg d"estndiar la fonna de posar obres
econòmiqaes, ha dehat d actuarhi l'elench
que dirigia nostre amich Emili Graells. Ho
sentim de veres.
En la «Festa de la joventut • organisada
per l llustració Catalana, ha sigut honorat
ab el primer premi nostre colaborador don

Lluis Capdevila ab son poema L a balada de
les Vllgermcnes obra d'una gran elevació
poètica y d'exquisit sentiment recordadora
d'aquella tan típica Barcelona de 1810. Aixis
meteix, el jove escriptor lleidetà don Joan M.
Morante ha estat distingit ab una menció
honorifica.
Això es lo quefinsara podem anunciar de
aquest interessant concurs.
En el número pròxim publicarem en la
Galeria de Quadros d'Aficionats Notables, el
de l'Ateneu del Districte III d'aquesta ciutat
Malgrat l'entussiasme ab que han vist tots
els aficionats de Catalunya l.inauguració de
l'esmentada Galeria se fà un xich difícil vèncer totes les dificultats que's presenten pera
rennirlos devant la màquina del nostre fotògraf. Cal, senyors directors d'escena, un xicb
més d'activitat!

y
Ens hem enterat ab sentiment de que'l
degà actor del nostre teatre don Jaume Mar
ti s'ha agravat en la malaltia que d'un quan
temps ensà vé sofrint.
Desitgem que la complicació aparescuda
se resolgui favorablement y que el senyor
Martí notí una ràpida millora.
'*

Titayna no's canta en català en el nostre
Liceu per una rahó molt senzilla, y es la de
que-ls artistes que 1 .interpreten son extrangers. Naturalment que a n'aquets senyors no
se'ls pot exigir qu'ünitin a beminent Passini
esforsantse en cantar en català com ella ha
fet.
No obstant cal fer constar que bempressari
senyor Casanovas, capacitat d» l'itnportancia que té per l'art català l'estrena d'aquesta
nova òpera den Morera, feu a son temps esforsos pera contractar cantants catalans; esforsos que no donaren resultat, pera estar ja
colocats quasi tots ells.
Es verament llastimós —y consti que no'n
donèm culpa a ningú - que no poguèm sentir
la Titayna en català.
A I hora de tancar la edició del present
número ens hem enterat ab viu sentiment de

que ha mort a Badalona, ahont residia d'uns
cuants . nys ensà, el llorejat poeta senyor
Bori y Fontestà.
Les simpaties de que disfrutava'I final han
fet que la seva mort hagi estat molt sentida
en general y molt especialment entre literats
y artistes.
DE TOTS COLORS en el número vinent rendirà tribut a la memòria del finat en tant
expressa a la seva familia el més sentit
condol.
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