26 ABRIL DE 1912

ANY V .--NOM. 225

Els UK J a w j Ifctó j Pe^a Sais qB: h u tingut gn gr.o éiB i^íerprdíait el diiled
Infantil CUQUES DE LLUM
av"y se comensa a repartir de folleti

EL MISTERIÓS JIMMY SAMSON
48 p à g i n e s 15 c è n t i m s

2rw

DE TOTS

COIO!

Coses de Barcelona
E l poble de M drit, impresionable y
molt m é s meridional qne nosaltres, ha
fet a L ' O r f e ò Catal:\ una rebuda colossal magnifica y inesperada pels m iteixos madrilenys Devant del pasmòs trevall de l'Orfeó el püblibh de Madrit. olvidant rencunies y recels s'es entregat
completament a 1 entussiasrae y d'una
manera ben poques vegades vista ha
tributat ovacions ha prodijjat Ics m é s
vives expressions d'entussiasme. Y es
que. realment, l'Orfeó s'ho mereix, car
qui com ell ha triomfat arrí-u y ha interpretat meravellosament obres merayellopes, deu ésser per qui may l'hagi
sejjtit cosa excepcional y meravellosa
tapibé.
l'er això, el Rey. en son c a r à c t e r de
QAçfe de 1 Estat que ha de donar gran
importància a tot lo oficial, và demanar
a n'en Millet.si 1 Orfeó era subvencionat
oficialment. Com era d esperaren Millet
va dirli que no, y aquest HO es significatiu de tot l'estat del nostre poble.
A Catalunya les individualitats pod r è m tenirles fortes, però les colectivitats son sempre febles, ràncies y menestrales. E n Millet. amb el seu esfors y e l
seu talent, ha fet l'Orfeó; en Cabot ,amb
la seva constància y entussiasrae, va ferl i l Palau hont avuy s'hostatja però les
corporacións oficials, què han fet? Kès,
consentir qu al costat de 1 Orfeó hi hagi
uh carrer inmon. sense empedrar, amb
unes fangueres desconegudes a Europa.
Y ve aposta, en aquets moment parlar
de la gestió artística de les nostres corporacións, y sobre tot de l'Ajuntament,
hont governa la niciesa, 1 antipatriotis
toe la menestralia y quelcom m é s baix
y més ruhi que no volém calificar.

P e r q u è mentres a Catalu lya les fnJ
vidualitats s'esforsen y donen dies dc
glòria a la pàtria els Ajuntaments que
sofrira (amb massa paciència, per certi
ens llensan fam h al front com aestigm.i
d ' a t r à s y selvatjisme. Mentres l'Orfe•>
C a t a l à a qui ha esta negada per
Ajuntament una subvenció es aclamat
a Madrit. en cambi en el vell palau de I '
Indústria del Parch, els quadros del muséu se fan malbé, s'escrostonen. ser bu
fen, s'empolsen! se podreixen, baix la
protecció oficial.
Vergonya oprobi! ;Fa anys que s'e^
tant construhint els co-~r>-, laterals dt '
Museu del Par (abans Palau de la Re\
na) y destinats a servir de Musèu d"
pintures. Aquets cossos foren comensalen temps en que l'Ajuntament, parlant
menys de p r o g r é s avensava'l doble quf
avuy: p e r o . - m é s tart les obres han e~
tat sospeses llarg-ment v els quadro-,
que tant d-ners han costat, s'han fet ma!
bé.
De qui es la culpa? Ahónt es l'esperit
selvatje que mira amb tant desamor lecoses de l ' A r t . ? N o bo sabém. ni'ncal precisarho En aquets instants '
basta en pensar que l'Ajuntament té im
arquitecte encarregat de la direcció de
les obres d'aquells cossos laterals, futur
muséu de pintures; ens basta saber,
donchs, que hi havia algú qui devia cu'
d.n se de que no c a i g u é s damunt de Barcelona el terrible afront de deixar dest r u i r els quadros del seu Muséu.
P e r ó l'afront hacaygnt, de seguramh
viva satisfacció d ' a l g ú , que's complau
en no deixamos avensar tot parlant de
p r o g r é s ; l'afront ha caygut, ha estat ora
veritable vergonya per tots plegat-.
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sense distincións, Ajuntament y Alcalde
[unta de Musèus y Arquitecte municipal. Tots, tots reunits son els culpables,
tots, y tins el publich que mira ab tanta
fredor un fet digne solzament del Marrochi
Es endevades que somniem en el nostre progrés y cal avisar als esperits incautes pera que no s deixin sorpendre;
liarcelona en Uoch d'avensar recula, sinó miròu molts dels seus carrers completament abandonats, els jardins del
I arch bruts y descuydats que fü pena
anarhi; les escombraries pels carrers,
com no s veu (y ho dihèm ben alt) en
cap altra ciutat d'Europa; les Rambles
fetes un fangar els días de pluja y una
era les jornades de sol. T o t , tot và perdent y dcstruhintses en mitj de la m è s
í;ran indiferència. Aixís, per exemple,
la Banda Municipal, que sense ésser rés
d extraordinari, era la primera d'Espanya, avuy s'es deixada decaure y no
pot ni de lluny, compararse ab la de
Madrit y en fi, com a nota final, els quadros que han de figurar en el Muséu que
somniem se destruhf ixen abandonats,
olvidats de tothom, tins c r e y é m dels propis artistes que no han sabut redressar-e contra aquest afront.
Pobres de nosaltres!

Artistes en miniatura
Seguint la tasca empresa en p r ò del'
art de la terra donant a conèixer tots
aquells bons aficionats que més se distingeixen en el conrèu de Talia, avuy toca
el torn a n aquets dos artistes en mitt'aturc. En la fotografia que publiquèmestun representant el preciós diàlech infantil Cuques de llum, original del nostre bon amich en Ferran T u r n é Carbonell
La Pepeta Sans y en Jaume Benet, son

dugués xamoses criatures que com
cuques lluminoses han comensal el
camí de la vida llur oferintnos generoses
aquestes petites esparses d or que nosaltres recullim y apreciem remerciilntloshi
agrahits y amb aplaudiments, que m é s
que picaments de mans, son batechs del
cor en prova J amor y simpatia.
Filla Mla d'uns coneguts industrials
y fill èll d'uns humils trevalladors han
sabut vèncer les diferencies socials y
aixís no s'han privat ells de crear Cuques de llum y nosaltres de fruhir per
un moment de tan bella creació.
Com veuràn nostres llegidors, la fotografia que amb molt gust reproduhim representa el moment en que en «Carsa»
que aixís se diu èll—diu a la «Fineta»
qu'es el nom d'ella:
—Guayta quins verdanchs!—boyenseyantli el bres, y ella. compadida:
—Pobre Carsa!—exclama... P e r ò ho
diuhen amb tan j u s t a d i c c i ó y a m b e x p r e s sió tan bella, que l'espectador més corfret no pot menys qu'entregarshi y els
aplaudeix frenètica ment al final. T a l es
l'impresió que causan aquets artistes en
miniatura que amb justicia homenatgem.
Digna t a m b é de lloansa, es la creació
que ella feu del monòlech del gran dramatnrch Ignasi Iglesias L a / o r m i g a l en
quina obra, a mès de guanyarhielsaplaudiments y admiració del públich s hi
gnanyíl 1 admiració y simpatia del propi
autor. T a m b é es digne d'elogi l interpretació que ell dona al drama d en M . F o l c h
y Torres R e i x e s en f o r a , del que n fà
una veritable creació...
Segueixin, donchs, el camí e m p r è s y
serveixin aquestes ratlles de felicitació
a n aquets artistes, y afegeixin a la del
públich la nostra m é s coral y franca admiració.
J. PONS y MARTORELL
Sant An.Irau-Abril, IMí.
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dirieu qu'es de debò; decorat y trajos,
tot, inclüs els m é s petits detalls han sigut estudiats y consultats abàns de presentarho,
y per això s'han passat un any
Paris 22 A b r i l 1912
Si e s t i g u é s al meu alcans. reglamen- buscant aquí y allà p e r q u è en la presentaria seriament els estrenos en aquest tació no hi faltés r é s Cap nipó hi travapaís. Digueume sinó com ho ting de fer ria inconvenient en fer vida en mitj d'apera donar compte amb poques parau- quelles cases y carrers, y aquelles figules de les sis obres que s'han estrenat res tant paisanes seves. ^ osaltres els
aquets derrers dias Y menos mal si amb que no m é s coneixèmel J a p ó per les saruna reventada pogués desembrassarme sueles de g é n e r o chico no'n sabeu rés
de totes elles p r ò son cinch èxits lo que de la veritat. Això sont japonesos' No
tinch de referirvos y això ja es bon xich d'aquells que's balanccjen y fan ganyomes difícil. Si pogués sortirmen amb tes còmiques, no. Els d'aquí ho son de
debò: s'obren el ventre: es una manera
altres tants adjectius!...
de
suicidarse poch elegant p r ò es molt
De vaudevillesn'hihandos. A l Cluny,
japonesa.
Y en els parísienchs sembla
Les sceurs Ztgoteau de Moreau y Soque
els
hi
ha
fet molta g r à c i a .
nal y E t avec ç a ? de Robert Dieudonne
Encare
hi
hà
altra estrena a la Gaitéà la B o í t e d F u r s y . Ja sabèu com son
Lyrique.
EI
drama
Na'il en 3 actes y
tots els vaudevilles, el públich hi r i u y
4
puadros.
E
l
llibret
es de Jules Bois,
l'empresari t a m b é
amb
música
de
Isidor
de
L a r a . Es [obra
A l teatre de les A r t s ens han donat
de
molt
espectacle,
colorida,
pintoresca,
una revista en 5 actes y 7 quadros de
prò
buyda,
sense
gens
de
realitat
en les
Muller y Gignoux qui titulen Mil neiif
escenes,
n
i
tampoc
poesia;
convencional
cent douse (1912). Son set quadros plens
d'ironia y d'intenciò. amb musica del tot. Y es llàstima, ja que l assupmte se
presta a donarli un relléu de vida y promestre Florent Schmitt y la gent qu'hi
và queda contenta de la müsica y encan- fonditat que no han sapigut trpvar els
tada de la mise en scéne etourdissante autors. L'acció se desarrolla en terres
que alegra els ulls y deixa atontat per africanes, entre les tribus de Üuled-Nailia. D e les dònes qu'ofereixen amor als
la despresa de llum y de color.
extranjers y als soldats, l'Emir d'El KanA l Athénèe s'hi hà estrenat també
tara vé a tuscarhi la m é s jova y la més
una comèdia de Francis de L roisset L e
bella. Naïl, pro aquesta qu'estima a HadCceur dispote; unes escenes ara alegres
yar el proscrit, descendent del Profeta,
ara sentimentals, d'un llenguatje sobtil y
y a quina vida ha posat preu el govern
lleuger que's fà agradable com més s'esfrancès refu- a els presents y oferiments
colta y al acabarse un s'està una estode l'oficial y mentres aquest s'allunya
na sense aplaudir pensant si veritableN a ï l , en la quietut d'aquella nit calda se
ment y « s'ha acabat de debò.
dona als brassos del seu amant.
Y un melodrama L'honneur japottais
En el segón acte, quan l'Emir torna
que ha servit l'Odeon—naturalment—
pera
demanar a Naïl l'amor pretès, y al
al seu públich. Se tracta d'un melodrama
negarshi resoltament aquesta, endevina
y res m é s . P r ò quin melodrama! Es una
qui es el seu r i v a l y hont s'oculta, llavors
llegenda japonesa portada a la escena
sucumbint a les seves amenaces, Naïl se
amb moltes ganes d'impressionar la gent
y de fer entrada. Y el J a p ó que veyèu decideix a aceptar les joy es que l i v0
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regalar l ' E m i r , a m b lesquines se cobreix jove encar: crech que això es rahò per
l'espatlla, pera evitar les sospites y salva que se l i perdoni I haver publicat aquesta obra. Quan sfen passats uns quants
aixis al seu Hadyar; prò en aquell mo
ment Hadyar apareix y comensa la lluy- anys, y ell, per les seves il-lustraciò y
ta en la qual el fill del Profeta socumbi- cultura, hagi conquerit un honrós lloc
ria a no destorbarho un avis anunciant que l i pertoca, compendrà la meva cruequ'ls soldats estím al alcans del fugitiu, sa y g a y r e b é brutalitat d'avui. Contrael
L ' E m i r protegeix llavors la fuga dels d e s t í es obra gens personal, y en cambi.
amants, mogut per un lleal remordiment molt influencida d estrangerisme: a més,
pro promet per això venjarse ell mateix. els tipus son falsos y desdibuixats per
Y es en el campament, en el desert, hont complert; mancats de relléu y de vida;
reposa Hadyar en els brassos de la seva el conflicte, si hi es, absurde, i l lógich y
\ a ï l cantant llur ubriagesa, quan els fins immoral. Immoral perquè es fastigós,
i-avallers d ' E l Kantara els sorprenen, y immoral, per que es lleig.
I ladyar ensanchnanta cau en mans dels
A m è s el dialogat es gris, poc flúid lo
^eusenemichs que'l cruxiliquen. Llavors que acava d'enlletgir l'impresió rebuda.
Xaïl, beu un filtre de mort, que n'ofereix
En art, immoralitat significa lletjesa,
també al seu enenuch, qui en la follia y 1 obra den Calderer Morales, es aixis,
d'aquelU moments no's dona copmte de immoral. E l protagonista no es pas, ni de
la inèrcia que'l deixa obrar. Y Naïl. de- bon tros, 1 home fort, 1 home allunyat de
fallint, es tomba sobre el cos ferit y im- tot convencionalisme y de tot prejudici,
mòvil del seu amat.
sino un ser malaltís y feble, maniàtich y
Un aconteixement que no vull passar rampellut.
sense relatar. A \ Opera Còmique, và
Y per finalitzar: l autor ha volgut fersc
selebrarse 1 altre dfa. amb una festa ín- nomenada d'atrevit y , a m è s del relat
tima, el centenari de les representacións d'una seducció, ab lo qual el públich ja'n
de Madame Biitterjly. H i concorregue- tenia prou, fà entrar en acció a una proren tots els artistes del teatre y alguns fessora d'obstetricia per que acrediti la
amichs escullits; se brindà amb xam- virginitat de la que ha d'ésser la seva
pany pel segòn centenari de l'obra d en companya en aquest afròs calvari de la
l'accini.
terra.
Y dugués noticies:
Espero qu'el senyor Calderer Morales
L Auguste Doria de la Gayté-Llrique
s a b r à sustraurers a totes aquestes filoquens deixa per anar a Londres, y . l a sofies y poses tontes y absurdes.
contracta de Raymonde Ariel al Tedtrc L abim: novela psicològica: Pere MaMichel. ^
nant.
Es una compensació.
Es molt difícil fer critica rahonada
LOGE
d'aquesta novela que son autor, el doctor Pere Manant, titlla de psicològica,
ja que l'únic defecte es aquest: que no
t é r è s nbsolutament de psicològica. A i Contra el d e s t í , drama d amor en un ac- xis doncs el llegidor s'enganya llastimote: A Calderer Morales.
sament y's desil·lusiona no trobant-hi
L a u t o r de Contra el d e s t í es molt l'aspecte que cercava a l'obra.
Per lo d e m é s l'entranya, l'argument
Fsrím critica Je totes aquelle- ubrct de les quals
•.on amor o editor ros cirrihi 'lo-* excmblars.
es ben interesant, correcta la manera de

Llibres
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desenrotllarlo, coses abdues que ben favorablement recomanen la lectura de
L'abitn.
Vtstotis y Somnis: poesies de Joan Malagarriga.
Aquest jove Joan Malagarriga s'ha
afermat com un fort y sentit poeta amb
la publicació de son llibre Visions y
Somnis.
Son uns versos forts y sapats de filosop-poeta... Se'ls nota quelcom rebels,

quelcom descuydats de forma a voltes,
pero sempre ferms, concisos, diuhen lo
què han de dir sens eufemismes ni afemellaments de cap mena.
D'en Joan M a l à g a r r i g a se'n pot esperar molt...
Per aisó aquestes Visions y Somnif
tenen encar la imprecisió de l'obra de
joventut.
ATXA.

Arts Plàstiques
Ben dignes son de que se'n fassa esment en aqueixa secció, les pintures que
exposan al Saló P a r é s les senyoretes
M e r c è s y Consol T o m à s , no solsament
per la decidida vocació amb que's llensan aqueixes d u g u é s germanes al cultiu
d'aquest difícil art, sinó t a m b é p e r q u è
demostran aptituts no gens comuns en
el seu sexe. Son estudis de paissatje hont
la llum s'hi vessa a pler y els resultats
oue hi logran no poden pas ésser m é s
laudables; mes aixis com logran amb
semblant justesa la lluminositat, no comvencen del tot en lo que pertany al tecnicisme, donchs que una desigualtat hi
regna en aquells estudis. Mentres uns
demostren ésser fets amb complert coneixement, altres n'hi han que son ben
ignoscents, més, no en aquell sentit d'ingenuitat que's fà agradosa, sinó en el de
manca d'observació y estudi del natural,
cosa que's fà ben extrany donades les
facultats d'abdues artistes. No es una
obra de trascendencia la de les germanes T o m à s , emprò, com a estudi, que,
de r é s m é s pot calificarse lo que mostran,
son de lo m é s seriós que s deixa veure
en aqueixos temps, y es molt m é s digne
d'elogiar, quan la majoria, no de senyoretes, sinó, fins tractantse d'alguns homes que's dediquen ja com a professió a

l'art, s'embranquen en escabrositats y
convencionalismes que'ls han de dur mes
tart a un afrós avench sense surtida. En
aquest sentit jo cridaria l'atenció al se •
nyor V i l a , qui t ' exposats al esmentat
Salòqualques intents de paissatjes, quins
en sa immensa part tenen 1 afany de
semblar quadros, per resòldresshi en ells
un assumpte, y els quins semblan anar
més directament a semblarho resten ben
distanciats en injensitat d il-lusió òptica.
L o que s guanya en extensió, se pert en
aquella intensitat de frescura y realitat.
Ont se mostra el senyor V ila més destre,
es en els estudis montanyosos, quines
roques tenen bon camí pera que posant
tota la bona voluntat, ens dongui aquest
autor els fruyts m é s madurats y per tant
més saborosos.
'•''
D i u aqueli tant conegut refrà català
que «Qui no vol creure a la bona marc,
t é de creure a la pell de cabra»; amb lo
que's denota que essent la Naturalesa la
bona mare dels conreuadors de les arts
imitatives, qui vulga fugir d'ella en sos
punts primordials, té de caure en un
convencionalisme insà, qui 1 farà rodar
per mals camins y d entrebanch en entrebanch no p a r a r à fins a estimbarse en
el afròs avench de que he parlat suara.
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Aquest mati, pera m i , es estat un bell
mati de joya: diada de Sant Jordi, diada
primaverenca de clavells y roses y
lilds, que prenen seti al vetust casal de
la Generalitat. Jo,que sò el faune iuciyil,
me complasch, donchs, en freqüentar els
iiochs de m é s genuïna civilitat y en semblant dia m escau l'adressarme al antich
palau y ubriacarme amb aquell ambent
sadoll de sans recorts, y grats perfums,
qu entren a l'ànima recordàn belles gestes glorioses d aquest sol que irepitjèm.
Aquell sant, p a t r ó d aquesta terra y
model de cavallers, m atrau cada any
en semblant [diada al mateix lloch, es
tradició, y per tant, jo vull compliria: es
lley que ja'ls meus avis respectaren y
els meus fills han de seguirla.
Enguany rublet mon cor de goig me
n he anat de dret a ma dèria de cada any
y m'he trobat que en les espayoses cambres ont se .feya la justícia, hi havien
exposats els bocets pera l'obra que dèu
conmemorar el geni de Mossèn Cinto, y
agafat de sorpresa m'he enfrontat en
ells y he observat y he reflexionat, y alli
tens lector benèvol a ton incivil Faune
reflexionànt, jutjant un'obra; l'obra més
civil, m é s humana: un progecte pera recordar al vianànt indiferent, l'existència
d'un home, d un semblant, d'un gèni, per
un altre home, altre semblant, altre g è ni; tot plegat, reducció a escencia de civilitat, y després d'observar, d e s p r é s
de acordar y lamentarse de tanta ebra,
de tant esfors que s e r à endebades redueix el nombre immens a quatre de
probabilitats, quin ordre t explana en
aqueix sentit. El.senyalat amb el nombre
22 quin lema es X , el trobo apropiat per
lo magestnòs, donchs s'acosta molt a la
idea que jo tinch y crec digne del colós
dels nostres gènis. E l nombre 26, lema
Hcsperis, l i segueix en orde, es clàssich

y sever ensemps. E l qu'amb el nombre
12, porta el lema, « i / o p à t r i a entre (Cos
mars» es de gran extensió, aparentment
monumental, e m p r ò que l i sobra quelcofn
que l'hi dona aspecte teatral y el nombre 15 amb el lema *Mor blave* gosa
de la atracció general per sa sencillesa
en la línia y severitat en son conjunt,
quines figures ben monumentals so.n
tractades amb repòs y grandiositat, objecte d'aquest monument Resumin jo
penso que ni un bocet d'aquest trascendental concurs es digne "de menyspreu,
donchs representen, una sèrie d'energies
y de sana voluntat dignes tots d ' u n
preiihat premi, y m é s en aquesta terra
ont tant poc dignificai.'a's veu l'obra intel - lectual. Aquets a u t o r s anònims ,
donchs, s'han fet acreedors a una recompensa, v com l'artista ver, pensa molt
més en la glòria que en el profit, jo, anc
que rüstech, tinch el meu parer en planta: jo reproduiria aqueixa bella col·lecció de bocets, ne fari * una edició extensa y monumental en quina's dongués el
nom y compte dels ardits que c o n t r i b í i ren en data semblant a l'èxit de la conmemoració a l'àliga dels ingenis d'aquesta nostra pàtria catalana.
FAUNE

itmtim
PRINCIPAL
E l m i s t e r i ó s J i m m y Samsoa, comèdia
en tres actes per Pau A r m s t r o n g . traducció catalana de Carles Costa.
Es aquesta obra, que amb I espay d*
un parell d anys ha donat la volta al mon,
una comèdia interessantíssima y que no
deu considerarse sensacional com altres
del mateix genre. Fem la present obser-

«64
ració perquè E l Místerió* Jimmy
Samson té proximitats y recordanccs
»b altres obres de procedència anglesa
y d'assumpte deteclivesck. encara que l i terària y artísticament es molt superior
a n'aquelles.
L acció transcorre sempre lleugera,
mantenintse natural y equilibrada en
tots els moments malgrat y la" facilitat
de explotar situacións efectistes. Es de
factura tan exquisida y delicada que son
autor no cau may en inversemblanses
imperdonables ni usa tampoch estratagemes de mala Uey pera dominar al auditori. De manera que E l m i s t e r i ó s J i m my Samson no resulta gens ni gota, lo
que acostuman a resultar les obres bas
tides sobre assumptes policiachs, es a
dir melodrames m é s o menys refinats.
No. ben lluny d aixó, E l m i s t e r i ó s J i m my Samson es una obra d'art, d'art escènic exquisit.
Tant es aixísque l'interès^ despertat ja
desde las primeres escenes, segueix sempre viu m e r c è s a un seguit d epissodisdeiicíosos, plens d enginy y de g r à c i a , que
van amagant el desenllàs. Per això les
darreres escenes de l'obra son d un efecte extraordinari.
T é . ademés. E l m u t e r i ó s J i m m y
Samson la virtud de predisposar l'esperit de l'espectador a favor del protagonista, encara, que ls antecedents d'aquest
no síen pas recomanables. Y tinguis pre
sent. que l'obra aquesta, amb tot y fer
simpàtich a un lladre, resulta fondament
consoladora y moral perquè'ns el presenta redimit per l'amor.
Es verament remarcable l'art de construhir escènicament que revela Armstrong en aquesta obra, art que no deu
mirarseamb despreci, com fan moltsdels
nostres autors, car aleshores esdevé que
I obra mal construhida resulta pesada,
perquè ja de bon principi hem pressentit
el final.
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E n E l m i s t e r i ó s J i m m y Samsoh no
es aixfs, ans tot al r e v é s , l autor, y valgui la frase, juga a fet amb el públich.
En ben poques ratlles uspodrèm donar
compte de lo qu'es E l m i s t e r i ó s Jimmy Samson: Jimmy impulsat pel desitj
d'unirse amb la dóna que estima. ' '
amagar les malifetes del seu passat y
devenir digne d'ella.
P e r ò la fatalitad sembla empenyarje
en no deixarlo ésser honrat y fà que involuntàriament se delati precisament
per la realització d"un acte d'humanitat
que 1 inspiran els seus bons sentiments.
P e r ò es endebades dir que Jimmy
triomfa y la seva llohable acció compensa als ulls dels altres les seves passades
malifetes.
En l e x e c u c i ó 's distingiren notablement tots el actors, pc-rò cal fer un calurós elogi del senyor Giménez, que eatí
admirable en son caudal.
Aixís mateix es digne de aplaudiment
e! senyor Daroqui, com t a m b é el senyor
Aymierich. . ? 5 S Í | S S
L a presentació acertada que s ha donat
a E l m i s t e r i ó s Jtmmy Samson ajuda
en gran manera a 1 agradable conjunt
que produheix la representació d aquesta
obra, veritable èxit per 1 autor, el traductor y la companyia.
ELDORADO
L a nova comèdia en 4 actes d'en -Vo'
toni Muntaflola, L a esbojarrada và
deixarnos bona impresió y en parlarèm
detalladament.
Com moltes de les produccións estrenades aquest darrer temps, careix també de teatralitat, o millor,.de la intensitat necessària pera arrivar a la ànima j
dels públichs, p r ò d e i x a r è m aquest n"11
per é s s e r avuy cosa ja general y r1"00
discutida.
L a esbojarrada es una obra ben escrita, molt ben escrita exceptuant algú-
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na frase del primer acte com la que
recordem hasta luego, que encara que
.sigui en boca de personatjes amb visos
cursis, c r e y è m que no son naturalismes
necessaris d ' é s s e r portats a l'escena,
majorir.ent no tractantse d'una obra de
costums. A p a r t d'això el Henguatje es
sempre florit y molt correcte y el primer
acte—el més cansat potser pel públich—
se deixa escoltar sempre agradable com
música de festa en un mitjdía d'estiu. E l
segón no es al nostre entendre tan marcat com tindria d'èsser; passa com un
esbós, una mica fals y tot. Podria haverhi major forsa, sobre tot en les paraules de «Mary» quin propòsit de regentar
la casa y associarse amb en «Martí»
sembla en aquest cas ob;hir m é s a un
lleuger caprici qu'a l'esperit y fortalesa
d'ànim que l'autor vol fernos creurer.
L'acte tercer es tractat amb tots els honors de comèdia; comèdia fàcil y enjogassada, amb situacións còmiques ben
aceptables. Això descontant les derreres
escenes que predisposen l'atenció pera
esoltar a m b i n t e r é s el derreracte.Aquest
el quart, es el més ferm y el que m é s ressalta potser pels ^)unts de sentimentalitat que s'hi insinuen. Les paraules sont
precises, rítmiques a mitj tò, com en les
primícies d'un idili qu els acorts del piano intentin evocar, y sembla com si el
sentiment no revelat- encara d'aquelles
:mimes esclati silenciosament en l'escena
de «Martí» y «Mary», deixant un agredolç de cosa provada les darreres escenes d'aquesta comèdia d'amor.
En l'execució farèm menció dels senyors Borràs) B a r d è m y V e r g é s y els
demés, senyors Capdevila, Blanca, Galceràn, Torres y altres v à r e o estar discrets malgrat endevinarloshi en totseerta
incertitut. H i và estar acertadíssima la
senyora B a r ó , adorablement entremaliada amb una alegra serietat. Les senyores Verdier, Fremont, Roldaat no
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vàren desmerèixer la consideració que
s'han guanyat y e s m e n t a r è m finalment,
las senyores P l à , < ortejón, Mestres,
Persiva y la B . xadós deliciosissima en el
paper de «Joseph-Antón.
L a presentació molt acceptable especialment en el quart acte amb una escena de conjunt al fjial mereixedora de
felicitació.
NOVETATS
A l teatre Novetats hem tingut aquets
días 'a companyia de l'actor parisiench
Charles L e Bargy y l'actriu Andrée
Mery.
Les obres L e Marques de P r i o l a ,
Cyrano de Bergerach y A p r è s mot
del juheu Bemstein, han sigut posades
y executades amb una discreció y el-legancia malhauradament insòlites aquí a
Barcelona.
Es probable que properament poguèm
veure y admirar a l'eminent y hermosa
actriu italiana Lyda Borelli.
TIVOLI
S'ha r e p r è s L a Princesa del dollcr
y les obres darrerament estrenades, continúan omplint el cartell.
(^S-fiS
Ells senyors Paso y A b a t i , autors de
L a g a l l i n a de los huevos de oro, estrenada e l dia 20; no han estat afortunats
en la seva producció, puig si bé hi hà alguns xistos, 1 obra decau passat el primer acte. Això es degut a que la revista
aquesta es per l'estil de E l P a í s de las
H a d a s y hem d'afegirhi q u e l mestre
Vives no ha ensopegat cap cantàbil que
fos lleuger y agradable.
L'empresa anuncià la revista amb molta pompa: admirable p r e s e n t a c i ó n y
per tractarse d'una obra m à g i c a (se
deya aixís en els programes), podria haver fet quelcom més.
Mereix llohantse l'interpretació que hi
donaren y també la mereixen els noys de
la claque pels esforsos que feren a fi de
que l obra reixls.
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COMICH
Rès de nou: L a ninjcr moderna a tot
drap; Güell, en Viflas y la Martí fent
les delícies de la concurrència. A m b E l
Conde de Luxemburgo debutaren els
novells artistes Pepita y Mateo Crespi,
que obtingueren forsa aplaudiments.
S ha efectuat la represa de E l viaje
de l a vida: llàstima) que per aquest viatje po se necesiten alforjes.
NOU
Continuen les representacions de L a s
mujeres vienesas, que omplen qüotidianamten aquest favorescut teatre del
Paralel. f a m b è s'ha efectuat la represa de L a Viejeçita y Amor Ciego en
les que s'hi distingueixen en extrem, en
la primera, la aplaudida tiple Consol
Bailo, v en la segona el bon actor Lluis
Mir.
P r ò x i m a m e n t grans novetats.
GAYARRE
P r ò x i m a m e n t d e b u t a r à en aquesta popular barraca una companyia de vaudeville y sarzueletes de g è n e r o alegre.
Veurèm.
L1RICH
Vetllades valencianes y sarzueletes
castellanes cada dia tarda y nit.
Entre altres, molt aplaudida la tiple
còmica Villasalero.
ESPANYOL
L a major novetat de la setmana en el
Paralel, sígué sens dupte el debut en
aquest teatre de la gran companyia d'Opereta italiana Citta d i F t r e n s é d i r i g i da per Dante Forconi. L a compayia sig u é rebuda pel públich amb grans aplaudiments, car e s t à ben composta y s'observa un delicat bon gust tant en el trevall de tots sos elements com en la presentació escènica qu,es verdaderament
notable. Fins ara, han representat les
famoses operetes Primavera Scapigliata, L a Viuda Alegre, Gehtsa, S a l -
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íimbanchi, vejentse obligats en totes
elles a repetir la major part dels números musicals. E n números succesius parlarem detingudament del pulcre trevail
de totes les actrius y actors poguent
avansar e m p r ò que la labor de tots es
meritissima'en extrem. Per aquesta setmana E l Conde de Luxemburgo y Cigala é fornica y pròximament la popular opereta L a Casta Susana.
R O Y A L CINE PARK
E l dissapte passat debutà en aquet
qrandiós local, la aplaudidissima companyia de comèdia y saizuela catalana y
castellana, dirigida pels senyors Joseph
Pujol y Vjcens Ciurana. P o s à r e u en escena dissapte y diumenge tarda y nit.
les obres; Rttido de Campanas, L a *
Carolinas y L a Gran-vía recullint en
totes elles forses aplaudiments a més del
Sr.'Pujól, les senyores A r t a l y Ramis y
els actors senyors Si món, Bartra, Blanch,
y BiarnéSijiS^è'j^^
P r o x i m a m é n t grans novetats teatrals,
entre elles s ' e f e c t u a r à l'estrena de l'ha
morada còmica, en un acte original del
celebrat autor en Rossend Llurba, Lladres a casa! Ja n paTrlarèm detingudamént.
T3gasg.y
·Í«SnSBi&;

AUDPACIONS Y SOCIfcTATS
—La Nova Llealtat Martinentse.—Darrerament ha tingut lloch en aquest nou local
la representació del drama en tres actes L i i
Creu de la Masia baix la desacertada direcció
d'en Joan Canela, y diuhen desacettada perquè coneixem a dit senyor Canela de molt
temps y sabem fins allà hont arriban els sens
coneixements teatrals, car amb motiu d'aix"
1 execusió sortí desequilibrada, y la distribució de papers no siqué en regla. Els intèrprets
que poch se distingiren dels demés foren la
senyoreta Comas y ela senyors Claperas y
Flor de Lns.
—Atenco Graciench.—El dia 14 el quadro
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escènicli d'aquesta entitat, posà en escena la
comèdia en tres actes Don Gonzalo o l'orgull
del Gech, amb una interpretació esmerada per
part de la senyoreta Colom y senyors Tort,
Toll, Gené, Pujol y Tomàs. Seguidament tingué Uoch l'estrena d un dialech còmich titu!at
Onin parell original d'un tal Jaume Tomàs
quin no oferi cap novetat, y fou interpretat
per dit autor y el senyor Pujol, discretament.
L auditori aplaudí 1 obre ta.
—Foventde la Sardana.—En el local d'
aquesta entitat s'esrtenà el passat diumenge
'1 drama lirich en tres actes, lletra de J. Calsada Carbó, música del mestre P. Escofet
Vinals, Nadal Trist prenenthi part en el
mateix, els principals elements amb que
compta aquesta entitat sacundats per les
senyoretes Manarét y Manan.
Se tracta d'una obra sense forma, deslligada d'argumeutació y en la que no s'hi veu
altre qu'el d amontonar en tres actes, una
sèrie d'escenes, escritas algunes d'elles amb
soltura emprò detestablement. les altres.
Es verament llastimós que aquesta fal lera
que hi hà per estrenar obres, fassi desviar a
molts joves autors que, com el senyor Cal •
sada. treurian molt més profit de ses obres,
si les estudiessin y bon xich més avans de
ilonarlas a les taules, pnrificantlas escènica
ment de tots aquells defectes que forsosa ment té tot obra escrita amb premura de
temps.
Aüds el senyor Calsada, corretjint certes
escenes com modificant o treyen algún tipo
d'aquesta obreta, es casi segur n'hauria tret
un bon partit.
Amb tot l'obra fou molt ben rebuda essent
fortament aplaudida per la justa interpretació que hi donaren els senyors David, Muniu-,
Riera y altres, y las senyoretes Manarét y
Manan, y molt especialment pels trosos musicals que hi posa el senyor Escofet que foren
niolt celebrats, tinguent que repetir la majoria d'elles per acallar els aplaudiments de la
nombrosa y distingida concorrencia qu'omplia de gom a gom la sala.
—Ateneo Obrer I I I districte.—Diumenge
* la tarda y devant d 'nua nombrosa concorrencia. tingué lloch una festa teatral, baix
'a direcció del senyor Narcís Perbellini.
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L'obra escullida era l'estrena del drama
cultural en tres actes original del novell escriptor Prancesch Lleyxà,anomenat Ttnebres
lluminoses.
Al escriurer aquesta obra l'autor sols se
feu el propòsit de presentar al públich un
assumpto altament cultural, apartantse d '
afectismes y coses superduçs. que poden re
baixar qui les presencia y escolta.
L'argument en si. es sencill. La distribució
escènica molt flaca, notanthi la manca de
pràctica en aquest genre. L'-obra es verament
inspirada, emprò en alguns moments s'aparta
completament de la situació que representen
els personatges del gran mon. En el parlar
s'hi nota algún barbarisme y alguna aberració en el llenguatge, com per exemple de
cabals dirne capdals, de raonables dirne
cuerdos.
Primer y segón acte s'escorren amb sencillès, emprò el tercer es excesivament llarch
aixis com també poch teatral y les poques
que hi hà no son prou correctes.
Recomanèm que la estudií força y la retoqui, essent aixis que tindrèm en el teatre una
obra verament cultural y moralista per els
pensaments, màximes y concells que en ella
s-esmenten.
La presentació escènica, digna d'elogi. La
interpretació, com en tota estrena, tingué
algún moment feble, emprò amb tot y això
el senyor Perbellini (N.) digué y representà
el difícil paper de «Ramir» amb bon acert.
Ajudaren en llur interpretació els senyors
Perbellini (E.), Ramón Lluch y la senyora
Ugas y senyoreta Sasach. Els senyors Bo
guna y Carbonés, quelcom dincultosos en el
parlar, però no decaigueren.
Tot seguit s'estrenà del mateix autor una
comedieta Minyona excelent, que no té rés
de particular. La simpàtica senyoreta Sasach
y el senyor Perbellini (E.) foren les delícies
del públich, qui aplaudí de ferm tots els
actes y cridantse repetides voltes l'autor a
l'escenari.
—Centre Social de Belèn.—L'obra E l Uas
Etern representada diumenge passat, obtin gné una regular execució, car hi mancaven
ensaigs; amb tot, hem de fer esment dels
joves senyors Borrell, Oliver, Planas y Ro-
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vira què's portaren quelcòm discrets. Els
demés, no aportaren cosa merítosa per parla rne com fora nostre desitj.
En ensaig. obres modernes: mellor, puig es
hora de que en aquestes entitats, se fugi de
grolleries ridicoles que fan dormir al auditori.
— Centre Aragonès.—Els sense COT, obtingué una execució brillant, puig a més de presentarse amb riquesa y propietat, hi feren
una tasca honrosa les actrius senyoretes
Roig, Pagès, Ros, Oarda. Prieto y senyors
Riba. Payàs, Ferrer, Gonzales, Riba. Cases.
Senillosa, Aguilar y Amignet.
La direcció a càrrech del senyor Prats
Vallés, força acertada y digne d elo-i.
POBLE NOU.—La Alianza.—El progra
ma escullit per l'elench que amh tan acert
dirigeix el senyor Pladevall, pel diumenge
prop passat fou E l Somatin de Girona, (pu
blicat per DE TOTS COLORS) y lestrena de
l'adaptació al català per nostre amidi 1"
Emili Graells Castells. Com s'enreda la Itoqa.
La primera tingué una interpretació inmeUorable. per part de les senyoretes Riera y
Abronzini, com aixis mateix els senyors
Benet, Pujol, Torres iM.), Balaguer, Doria,
Gils y la xamosa nena Morer.
La presentació escènica, vestuari y piratècnica, digne d'elogi. Per deferència a l'entitat, la nena Morer representà el monólech
L a Guardiola, en la que com ja sabèm, en fà
una gran creació, per lo qn'el públich la ovacionài'^Híï
L'adaptació del senyor Graells. es d'una
comèdia en tres actes, en la qu'el jove autor
ha posat a prova son bon humorisme, per lo
que s'ha adaptat perfectament al titol de la
mateixa. Com s'enreda la troca, car les situacions còmiques que conté l'obra, fan ríurer
de veres al públich. El dialogat es xistós y
molt correcte sense tenir de recórrer a les
xavacanades com en moltes altres traduccións.
El senyor Pladevall ens subratllà un Don
Filatero amb un acert tant admirable que
sigué en tota I obra coronat amb la justiciera
rialla del públich. El senyor Doria ens feu
gaudir un Don Protó tot d'una pessa sense
ridiculisar la situació. El senyor Carbó no
acabà de convèncer son trevall, amb tot y
això feu un Don Enrich amb força voluntat.
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Molt bé el senyor Perrer en el tRufino*. com
aixis ajudant al conjunt els senyors Gils,
Benet y Roca.
La senyoreta Riera perfectament en la
direcció y presentació del personatge de
fConxita». La senyoreta Abronzini discreta
La presentació escènica digna d'aplauso.
El públich nombrosissim amant del riuri-r
premià amb forts aplaudiments la tasca realissada, fent sortir en escena repetides voltes
al jove autor senyor Graells.
La enhorabona, y fins un altra.
GRACIA.—Centre Nacionalista Republi
cà.—Amb bona execusió. com ja ens té acostumats aquest nou y mentíssim quadro escenich. posaren en escena el pasat diumen.
las divertidas comedias en un acte: La sala
de rebrer. Per punt y A pel y a R pel asolint

una d'aquellas espontàneas manifesttcions
que encoratjen, per part del distingit públich.
Anim simpàtichs aficionats, estudieu amb
fe sempre com ara y no vos mancarà may tl
el nostre apoy.
^ilSpè'"
Circol Catòlich. —El darrer diumenge, des
près de un drama castellà, va posarse en escena la xistosa comèdia en un acte L a Qüestió son quartos que obtingué una regular execusió per part de tots els intèrprets.
Centre Moral Instructiu.—Darrerament se
han posat en escena el drama en tres actes
Fratricida y la revista Modas amb mitjana
execusió.
Cort Angèlica de Sn. Lluís Gonzaga.—Després de un drama castellà tingué lloch el passat diumenge dia 21, la estrena de un entremès en un acte original del senyor Joan Co-

pilsi

mellas: E l Gentil home.

Es aquesta una obreta de assumpte mon
sencill pero molt ben desenrrollat y escrit
amb molta pulcritud. Els intèrprets que fó
ren els senyors Alert (S.) Ferrer, Millà y Esma tjes, demostraren haberse pres l'obra amb
molt interès y perxó assolí un esit complert.
Els aplaudiments sovintejaren.
—Societat La Margarita.—Una comèdia
castellana en des actes y L'agencia d'injormts
comercials comèdia en un acte, foren ies
obres que tingueren lloch diumenge passat
per la tarda, amb quin desempenyo sobressortiren els senyors Cabanyes, Calmell *
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Marti, més la senyoreta Cama y senyor Olivé;
Huguet y Pujol se portaren mitjanament.
Cafè del Brasil,-Carrer de les Corts 513.
Darrerament s'han representat en aquest
local alternant amb sarsueles castellanes, la
catalana K i K i ri K> interpretadas superiorment pela senyors Maneges, Múrcia, Bàsquets y senyoreta de Sifuentes y de la
Fuente.
SANT GERVASI. —Centre Autonomista
Català.—Misteri de Dolor, d» Adrià Gual,
fou la obra qu'ompU el programa del passat
diumenge.
.
No pogueren enmotllarse en llurs papers
tant les senyoretes Oliver y Sola com els
senyors Sala, Oliver, Barraseta y Batalla,
perquè els personatges de l'obra no son pel
caràcter dels elements d'aquest quadro es
cènicb.
BARCELONETA. - Atenen Marqués de la
Mma.—La companyia que dirigeix l'intelii;ent aficionat senyor Barduell và donar el
diumenge à la nit una representació de L a
' t'ge boja assolint bona interpretació.
Es digne d'encomi la tasca empresa y desitjaríem que fosin realitats las obres que tenen anunciades.

Dels nostres

C·rrespMsais |

SALLENT.—Centre Calólich.—El dia de
Kiscua de Resurecció van celebrar la següent
vetilsda; el drama en un acte Cegos de cor el
s»inet Un mor r , t ucital, y la sarsuela en dos
sctes L a casa de las Bruxes amb escassa coníorrenci* com de costum pro fent rmrer. Varen pendrehi part el* senyors Noet. Martorano, Ramonet. Ramonet, Lleias Crusellas j
Riera.
GRATALLÓPS —La Fraternal éInstructiva
~Els aficionats d'aquesta entitat, diumenge,
7 del present, varen posar en escena les obreles Laj Orellas de D. Pau. Lat Carolina! y l«

sarsuele Lo primer dia qual direcció corria a
«rrech del senyor Porrera, que'ns demostrà
un cop mes la seva aptitut tant per lo lirích
com per lo comich.
f
'* e,ecuc'<i· resorliren, com ells saben
!<;rho, la senyoreta Biarnau y els senyora RiP0'! y Arbolí. Els senyors Piqué, Ferré y Guiu,
secundaren molt bé
El nombrós públich premià el seu travall
»mb nutrits aplaudiment sVICH.—Jovcntud Anioniana.—Pau IJaris
0u el drama que representà aquesta societat

el diumenge de Pasqua. L i representació podi 1 anar moll millor. Per acabar la companyia
infantil representà la comèdia den Feliu y
Codina que porta per nom E l Mestre de Minyons. El dilluns de Pascua tornaren a representar el mateix drama Pau Clar.s, y un ti de
iesta.
LA BISBAL.—Teatre Principal —El prop
passat disabtese celebrà una vetllada, els productes de la qual se destinen à les víctimes de
la guerra del Rif.
Alternant amb números musicals, se posi
en escena la pessa Dos com te neguen, a carrech dels afi ionats de l'Ateneu Pi y Margall;
el roonólech L'Enjogassada, recital per la nena Corbera; y com a final, la secció dramàtica
de L'Escut Emporila representà la joguina
Elquarlo dels mals endressos.

Tols els qui prengueren part eu l'espectacle
foren aplaudits. Hi assistí regular conco, rencia.
MANRESA.—Joveulud Carlista.—Les derreres obies posades en el teatre d'aquesta
entil·i, han sigut Lo mestre Olaguer, Un embolich de pretendtnis y un altre pes-sa.
',.» primera fou interpretada pel senv)r Sala, amb mo l bonacert, escoltant molts aplausos.
En les altres hi prengueren part tots els aficionats de la casa complin tots mou bé en el
seu arlislicb irevall.
Orcol Manresà =Amb le> obres, Lo port de
saivació y L'agencia d'injormes comercials ce-

lebraren la derrera funció, que foren interpretades a.ub molta cura, sortintne el públich
molt complascut.
Joventut Catòlics.—Donaren dies enrera
una representació del drama Lo Contramestre (sense dames) \ una pessa quin títol no
sabem per no haber vist cap programa.
L'interprelació ajustadissima per part de
(Ots. el públich aplaudí amb eniussiasme.
SAT FRUCTUÓS DE BAGES.—Teatre de
la Cooper.iliva.— La companyia d'aficionats
manresans, donaren comiat al nostre públich
amb les obres: L a monja enterrada en vida y

la pessa Indicis. La senyora Aldabó va ferse
aplaudir moliisaim en ses respectius papers,
no així', la senyoreta Santiago que fou una
verdadera calamitat en totes dugués obres
puig son irevall es de cantint v no d'actriu, y
no's podia esperar altre cosa que lo que feu.
La culpa 00 fou d'ella, sino del qui la va contractar. Dels homes cal fer menció especial
del senyor Bonjorn, que va portarse magistral,
del ser.yor Miraniïllas (M.) que fou aplaudit
amb verdader eutusiasme; del jove Colldeforn
que va portarse molt be. E'* toves Tomàs, y
Lliiis Sabater moll ajustats. Y... fins un'altre
dia ith?

ARTÉS.—Cafè Vell.—El dia de Pasqua
vingueren una cólla d'aficionats manresans
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•mb les actrius senyoras Ald^bó y Salvadora,
va represemar les obres: L'abella perduda. Un
Tenorio de saló, Els mati esperití y L a mania-

lica. Foren moll del agrado del públich unt
les obres com la interpreiació.
BELLVÍS.—La Lira.—La companyia que
dirigeix el notable Director senyor Pubill representà el diumenge passat el drama en tres
•eles del eminent Guimerà Terra baixa
lluinsehi els «enyor Burgera, Pubill, y Calvo
en son respectius papers de Manel,ch. Sebatlià y Tomàs y les Senyoretes Koca y Marti en
Martay- Nuri com tambe'ls demés que prengueren part en Fa representació.
Per fï de festa representaren la bonica comèdia den Coca Gent d'ara dibuixant d'una
manera admirable el tipu de senyor Jotepk
el senyor Puvill,
El públich correspongué amb forts aplaudiments el treball d'ls mencionats senyors.
MASNOU.—La Calandrla — L ' Agrupació
Artisiica d'aquesla Societat ens presentà diumeuge passat dia 14, Un manresa del any vuit
amb admirable interpreiació. En J. Ballester
en el Bartomeu feu un treball tant grant y
ajustat que cada moment era mereixedor de
sorollosos aplaudimenis. En Mirapeiz feu un
Mateu naturalissim. En Roca un Benet encaixadissim y oportú sempre. En Comas l'Artur
el digué bé, en Ramental en el Dupo^tier fou
digne de merescuts elogis y els demés, Vinar
delís, Busquets y Verdaguer secundaren ad
mírablement.
La senyoreta Morera estigué com sempre,
bé del tol. *
La direcció a carech del senyor Espinosa
«certada; se vegé obligat dit senyor a sortir a
rebrer els aplaudiments del públich. La part
escènica no t nt bé com altres vegadas.
La comèdia Troneras fou el fi de festa, y
per ceri fou molt mal presentada per causa de
ésser lart.
Aixó es culpa de corrieusar massa tan, y fer
massa llarchs els intermedis. Tinguinho en
compte.
PREMIA DE MAR.—Associació Catalanista.—Diumentge prop pasat tiugué lloch un
gran aconteiximent teatral organisat pel joves
aficionats de la mateixa, posant en escena les
obres Batalla de Reinas. Bl bon Lladre y Lo

ball infantil en dites obres hi prengueren part
les senyores Marta Ballespiry Pilé Fernandez
y la nena d'aquesta vila Juanita Carbó. Dona
principi la <unció una hora després de la que
estava anunciada, avenlhi una entrada regular. J S p
Et paper de Reyna Sivila anava a càrrec de
la senyora M, Ballespir que'l desempeftà d'
una manera brillant siguent molt aplaudida.
La senyoreta Fernandez estaba encarregada
del paper de Reyna Violan representanlo moll
malament ja que no sabia el paper. Treballaamb bona voluntat el senyor J. Bohér en el
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paper de Beranguer d'abtlla el senyor D. Pons
al del Uch el senyor A. Arjú molt estudiós en
el paper de Limés el senyor M. ViSas en el
Rey Joan y el senyor j . Cahué en el de Cabestany Llàstima que no se'l senti mes*
Acte seguit se posà en escena el dialech
Lo Ball infantil de íesempenyat per la nena
Juanita Carbó y el noy Bonaventura Plà que
ho ferent d'una manera molt )usla aiguent
molt aplaudits. Per fi anà Lo bon Lladre prenenthi par Ics senyores Ballespir y Fernandez
y els senyors Bonaventura Duràn, Cahué y els
senyors Arpi, Pons y Bnhér distinjinahi el
senyor Duran y la senyora Fernandez no
moll b i .
'1
La senyora Ballerpir deya mentides pro ho
feya amb gràcia Els demés bé. Felicitem al
jove Duràn per la decoració del primer acie
del drama.
Per el pròxim diumenge dia a8 L a AtsocUció Catalanista celebrarà la segona de las Vetllades Concurs.

Repartim als nostres llegidors y correspon als nostres suscriptors 32 pàgigines senceres de
E l M i s t e r i ó s Jimmy Samson
original de Pau Armstrong y traducció
catalana del molt culte y distingit escriptor Carles Costa. El M i s t e r i ó s J i m m y S a m s o n
es, indiscutiblement, l'obra que amb més
èxit s'està representant a Barcelona
El M i s t e r i ó s J i m m y Samson
tal y com el repartim de folletí y que a .
tal com se representa en le Teatre Prmsipal s'ha posat amb gron èxit y convenientment traduhit, per tota Europa y
/. me rica.
El Miste r i ó s J i m m y Samson
que es una obra moderna, ha donat la
volta a l mon.

'*
Degudament invitats per part de Ja «Schola Orpheonica», vàrem assistir el passat diumenge al primer dels concerts que la matet-
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xa, amb la cooperació del «Circulo Musical
Bohemio», donà al teatre Principal.
Amb un plè a vessar, y en mitj d'un sepulcral silenci, donà comens a la primera part
cki programa, cantant un estol de belles
composicions, que's feren aplaudir merescudament.
Acte seguit, y després d'uu duetto a piano
v armonium pels mestres Marcet y Pedrola,
s donà l'audició del majestuós Credo de la

nada que s'ha guanyat en Gual a Barcelona
com a director de funcions teatrals escullides. Exemple: el Teatre íntim.
Dilluns va llegirse a la Companyia del Sindicat d'Autors la tant esperada obra d'en
Puig y Ferrater. E l gran Aleix.
Finalment, donehs. veurèm representada
aquesta obra. de la que tant se vé parlant.

Missa Sclemnis, de Beethoven.

l/espectació de que anava precedida aquesta obra, feu que s'escoltés amb profonda religiositat, seguintse el seu transcurs amb ver
interès, ví:
Rs realment el ' rcdo la part més gegantina
d aquesta Missa per lo que atany al chór.
En ell s'hi veu concebuda tota la grandesa
de sentiments d'un pran mestre, en el! Beethoven hi abocà tota la filosofia de ses creencies, tota la magnitut de sos pensaments.
En aquest ' redo s'hi veu personificat a
n en Beethoven com al més gran mestre de
la música instrumental moderna, deixanthi
interpretada l'expressió de joya y de dolor
que hi sura majestuosament en arrebat snI Hm, esdevenint l'acabament amb aquelles
di·Iicades notes finals que deixaren al ohit un
remor de dol sa y rítmica harmonia.
: ua salva d'aplaudiments coronà el final
'le l'obra, que complagué fortament al nombrós auditori.
Y ara vagi la nostra més choral enhorabona pel mestre Marcet, qui, amb sos Uohables
efforsos, ha sabut portar a cap una obra de
tanta ampluria com es aquesta.
•iA Madrit 1 «Orfeó Català» ha obtingut un
e^it colossal. Tots els bons catalans devèm
alegràrsen y testimoniar una volta més a
''- aquesta magnifica institució, genuinaraent
catalana, la nostra més fonda estimació.
L'Adrià Gual, al teatre de la Princesa, de
Madrit, vé obtenint un gran èxit amb el
cicle histórich E l geni de la Comèdia.
Aquestes interessants conferencies illustrades Ics fruhirèm també a Barcelona pròximament, en el teatre Principal.
Ens alegn m de 1. xit obtingut per en Gual
a .ladrit. car es una confirmació de l'anome-

Entre alguns concorrents al Eldorado se
parla amb insistència de demanar al president del S'ndicat d'Autors que organisi un
cicle de tragèdies d'en Guimerà.
Realment, la idea es acertada, puig reproduhint ara alirunes de les tragèdies d'en Guimerà, ja olvidades perquè les nostres Companyies no son amigues de formar repertori,
fora segurament un èxit, y ademés seria també una bella mostra d'art català.
Ens complauria que l'esmentada iniciativa
anés endevant.

* •
Continúan al teatre Principal les representacions de Theodora y E l misteriós Jimmy
Samson.

Demà deurà estrenarse Elektra, d ^ u c h
d'Offmanstal, traducció catalana de don Joaquim Pena.
Demà passat s'estrenarà al Eldorado (Sindicat d'Autors) la nova comèdia en tres actes, de don Santiago Rusinol. E l despatrial.
Ne parlarém degudament.
L'exposició de les obres del malhaurat Isidre Nonell, inèdites en sa més immensa part,
se celebrarà a mitjans del mes de Maig pròxim, y tindrà lloch al mateix temps en dos
locals distints. Mentres qne les pintures restaràn exposades a les galeries del Fayans Català, els dibuixos ho seran a la casa Reig,
del Passeig de Gracia, en quin lloch serà llegit un estudi de lo què representa l'obra del
artista que's commemorarà en aquells trevalls. orivinal de dos distingits publicistes
ben coneguts en el nostre mon literari
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La biblioteca «Musseu Balaguer», de Vila nova y Geltrú, ha rebat el donatiu, per en
Rubaudonadéu-Carcellés. dels dibuixos originals que serviren pera pintar la capella «El
Calvario», en la iglesia de Sant Francisco el
Grande. de Madrit, originals del pintor Her nàndez Amores, y niideixen cosa de trenta
metres quadrats.
En el teatre Soriano se celebrà dimecres
passat una gran funció a benefici dels venedors dels encants damnificats per l'incendi
del carrer d'Urgell. Se representà la xistosa
comèdia d Eduart Aulés. Lo Sani Cristo gros,
y s'executaren varies pesses de concert vocal
y instrumental. Tamoé recità poesies el popular Rossendo.
Tots els artistes trevallaren desinteresadament a iavor dels damnificats.
Es d elogiar aquesta mostra de companyerísme vers els desgraciats venedors.
Es verdaderament ridicola l'acció comesa
per la J unta Diocesana referent al assumpte
de volguer fer retirar per immoral la capsalera del cartell anunciador del Sindicat d'Autors Catalans.
Seria convenient que aquests senyors se
cuydessin més de casa seva y deixessin en
pau les qüestions artístiques, no ficantse allà
ahont ningú els demana.
El cartell que ns ocupa es original d'en
Antoni Muntanyola, vera esperausa de 1 Art
a Cataluuya.
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Diumenge vinent a la tarde, tindrà Uoch
en el A4eneu Obrer del districte I I I , el beneii-

ci del director del elench dramatich don
Narcís Perbellini, qui ha escullit les obres El
mal fill original del beneficiat; Madrigal ^estrena den Lluis Capdevila): CÍMKIM* (estrena
deu Torrent Ciurana) y Drama alegre (estrena den Graells Castells.) : estrenantse dugués
decoracions noves.
Donades les simpaties amb que coutei beneficiat, fa esperar un èxit falaguer, y un plé
complert.
Nostre company el poeta Lluís Capdevila
ha entregat a la companyia de Ricart Palmerola, per estrenaren el teatre del Circol d'
Unió lliberal del V I I districte, Assiatich son
poema en un acte Paslorel-ia. A l·obra hi co
laborarà, executant unes melodies de Hen
dhelsson, l'orquesta del Cercle Musical Boemi, y es probable també que les can i, os sien
cantades pel cbor de senyoretes de la Schola
Orpheónica. A més la mísse en escena serà
atitlladissima, com ja'ns té acostumats el
jove almerola.
La Societat E l Aríesano, de Gracia, ens fà
sabedors qu'està ultimant la confecció del
Cartell dels seus Jochs Florals 'any IV). que
tindran lloch el dia i3del proper Agost, y
que. dat els trevalls que porta fets la Comis
sió or^anisadora. prometen tenir gran solemnitat.

Od S j a i i l a i s
Dimars passat tingué lloch en L'Ateneu
Obrer del Districte I I l'anunciada vetllada
dedicada a Sant Jordi, patró de Catalunya.
Tots els que prengueren part en la vetllada
foren forsa aplaudits, el nen Prancesch Feliu,
en Pere Simón, la senyoreta A^neta Bisetti,
en Fere Boqnet y la senyoreta Duran.
El discurs del Dr. Fuster và ésser forsa
aplaudit, aixis com els parlaments dels Senyors Campinany y Casas.
L'orfeó .V/VJ Caiilonia và produhirmolt
bona impresió.
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