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Breviari
Del Sant Diumenge B a r c e l o n í
El dissapte, amb la seva esgangallera
inquíetut de setmanades cobrades ja prediu la crassa y burgesa beatitut del sant
Diumenge.
Hi hà sol, un bon sol de diumenge. El
cel es d'una blavositat meravellosa, cel
andalús o moresch, de Granada o del
Caire...
Des les taules del Lyon d'Or esguardo les Rambles . La multitut passeja,
encarcarada y resignada: hi han cames
curtes y ventres enormes sobre Is que
saltironeja una groixudi y plebeua cadena de doublé, hi han amples mans qui
penjen lasses o gesticulen. . Hi hà negror de trajos masculins y claretats de
vestes femines.
Els rostres s encenen als besos del sol..
No hi ffi rès que se suhi: es diumenge y
s'ha de reposar... però d una faisò que
tothom ho sàpiga que's reposa, que si
així no fos ja no tindria cap gràcia aquest
descans... [Ah, Cervantes, que bé ns coneixfasl. .
Plàcida joia diumenjal... Burgesets
ventruts y curts de cama que van — la
costum, la santa costum! — al saló Parés
y a comprar el tortell al Forn de Sant
Jaume.. Obrers que, après de sortir de
cal barber, van a passejar un marrech
mocós y ploraner per la Rambla... Dependents estúpits y cridaners que persegueixen unes modistetes entre grans
clams y ronchs y gestes impúdichs.
La multitut se divideix... A l Principal
uns. — hi hà el concert de la Scbola Orpheònica — entre els que abunden les
brunes y blondes testes femenines; a can
Dalmau altres hont els cubistes exposen

ses innobles aberracións, amb el geste
desvergonyit amb que mostraria un mendicant sos polls y sa tinya; a missa els
reposats, els d'ordre y de mi-tode; a passejar sense cap rumbe els més...
Jo resto impassible davant mon vas de
cok-tail, y la multitut rera el vidre del
monocle pren la ridícola apariencia d'uns
funambuleschs indigenes de Liliput...
En el cel han aparegut uns nuvolets
minúscols que, però, van engrandintse
fins a abscondir per complert la meravellosa blavositat .. L'amich Mar envia
unes ratxes fresques y vibràtils^'L'aire flaira a terra humida y a acàcies florides, a roses florides, a clavells
florits...
Y de sobte unes gotes amples, g r o
comensan a caure amb gran rebombori
y corredisses dels plàcits vianants...
Corredisses, xiscles, escàndol plebèu y
esgangaller. . La Rambla, sots els filets
intermitents de la pluja, resta deserta..
Sobre el Tibidabo s ovira un retall de
cel blau y brunyit, llànguit com els ulls
d una malalta jova... '
Hores après un jovencell botiguer dirà,
rera els vidres del balcó esguardant com
l'aigua baixa y cau la pluja d'unes canals:—Ja no vindrà .. iUn diumenge perdut!
LLUÍS

CAPDEVILA

S COLORS

CORREU D E P A R I S
i íxit de la setmana l'ha g^uanyat
Rovia, òpera tràgica en cinch actes. Se
tra v.i d'una adaptació lírica feta per
He li Cain, de la Rome vatncue d'
AI( xandre Parodi, amb música de Masr t . L'assumpte, que s'apoya en una
M nda romana, dona belles ocasions
per i que'l mestre pugui desplegarhi la
.1 imaginació, y en Massenet ho ha
d una manera exquisida; son unes
rs plenes d emoció y sentiment les
icompanyen les paraules amorosait heroiques de Fausta y el descondc Posthumia. En f i , es una obra
mpresiona y fà plorar tendrament
•s petites filles per mica sentimentals
siguin.
r.c Coquclrcot, que s ha estrenat a
TA mbigú, es una altra obra en cinch actreta de la novela de Orczy. L'adapn'' de Renaud es molt ben cuidada y
rentada amb tota l'elegància que rereix; prò el püblich no l'ha acullida
amb l'èxit que's mereixia.
M Antoinc el drama antimilitarista
Sèchè y Bertaut Mu Sati-·Patrie,
.uent portar la pau al mon và portar
- uerra al teatre. Quan una part del
lich estava contenta l'altra xiulava, y
qo nt aquets callaven eran els altres
protestaven. Y a l'últim, com que'l
ma malgrat la seva tendència s'acaba
^e dir si tenfen rahó els que fan guerra
- que no'n fan, segurament que ni
ni altres varen sortirne contents,
pot ser ho estava tothom, perquè de
iudiments no varen faltarnhi. A mi
^uccehirme aixis perquè desprès de
tot t'S uua obra escrita amb el cap y
aní n ^anes de fer enfadar als uns perquè
d'j 'tres hi gosin. Allà shi retraten als
pa'notes egoistes, als indiferents, als
""vttnstes, als interessats y als que

ho sop pel çué díràn. Y això sempre
molesta a algú. Aquí com a Barcelona.
Dugués petites estrenes encara, de les
quals contaré l'argument amb poques
paraules.
L ' Avocate, qui darrera els seus afjaires judicials no's preocupa gaire del
seu marit, al últim es invitada per aquest
a deixar París ja qu'aixi — diu ell —
semblarà més la seva dóna. Prò l'advocata, que té entre cl seus confrares un
amant, s'oposa als desitjós del seu marit
fins que consegueix qu'aquest s'inscrigui també a l'abogacia. Y les millors
escenes son quan el nou advocat fà'l
seu debut amb un client de la seva esposa que vol pledejar en divorci y que
li repet .-ix les paraules que ja l i havia
dit l'advocata, això es: que tots els marits son des cocus. A l sentir ell la sentencia que per boca d'un seu client li fà
la seva mateixa dóna es inútil dir còm
tracta al seu client y explicar còm el
treu fora.
Un altre acte de comèdia vaudevillesch, Madame en1 aura un... quin argument es el de sempre: Una casada,
jove y hermosa, que té 1 marit fora, reb
la primera visita del seu amant. En
aquell mateix moment se sent el timbre
de la porta, y el D. Juan corre al jardí
a amagarse, mentn s entra una íntima
amiga qu' evitarà el desenllàs d'aquella
aventura. Les dugués amigues parlen de
modes, del temps y dels homes, y la jova
casada, poch a poch y sense volguer,
portada per una mica de vanitat y pel
seu caràcter expansiu, li diu el gran secret del seu amant y li recita uns versos
que li havia fet y que l'amiga coneix per
havèrloshi escrit per ella en semblant
ocasió.
Ja endevinarèu lo que segueix: Ella
l'aconsellarà, per experiència, del mal
resultat d'aquestes aventures; farà que
no tomi a apartarse del seu marit, fentli
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veure la felicitat conjugal, y quan el seductor e n t r a r à t r o v a r à , en lloch de la
novella conquista, la seva antiga amiga
que l'éspera.
Menos mal qu'en el fons d aquesta
obra s'hi veu un sentit de moralitat ben
faltat en la majoria que s escriuhen en
aquest genre.
A l teatre Molière dos autors fins avuy
inconeguts, F . Cailjau y M . Dekobra,
han. debutat com a consumats dramaturchs amb e! seu drama en tres actes
Vers rabí me. Es poch comú aquí t a m b é
trovar qui a la primera vegada 's . presenti amb un bagatje com el d elís. Vers
l'abime es un drama molt ben construhit, amb escenes teatralment interessants, ferm d'intenció y amb una gran
forsa d r a m à t i c a .

A m b ell aquests joves autors shan
guanyat forts aplaudiments y els millors
elogis de tota la prempsa.
Abans d'acabar vos p a r l a r é dels concerts de dansa de Mlle Troubanowa.
Son una meravella de plasticitat. Es una
dansatriu ben original; y la seva dansa
no es n ú m e r o de Músic H a l l : es tot un
espectacle. L'acompanyen a 1 escena,
posant mentres ella dansa, unes figures
que ajuden a donar color a aquells quadros plens d un encanf biblich y d un
misteri de nit oriental.
Parlarne es impossible. Es un goig
subjectiu que de cap manera podria ferlo
compendre.
Usdiría moltes coses y encara no m'entendríeu.

^^^^^^^m<:- ú - . /-ÍOGE.

Arts Plàstiques
E n aquells temps, mellioribus attnis
en quins no's preocupaven els artistes,
amb l'afany de 1 originalitat, de cercar
camins poch afressats y obehfnt solsament a sos honrats instints se Uansaven
dretament hont els guiave son talent y
sanes disposicións, les arts ben tost s'enlayraren y donaren aquell fruyt que'l
mon enter admira en les pinacoteques y
museus.
En els temps moderns, uns han anat
cercant la individualitat en la factura,
altres en les idees, aquets en la composició, els altres en la espontaneïtat, qui
en la frescor del colorit qui en la ranciesa de musèu: hi hà qui cerca la ingenuitat de F r à Angelico y de Boticelli,
qui se'n và rera les severes tonalitats
de Rembrant o Tintoretto, qui prefereix
l'austeritat d'un Ribera o Z u r b a r à n , o la
franquesa genuina d'un Velàzquez, qui
la frescor d'un Goya o la fermesa d'un
Rosales.

Posteriorment les escoles decadents
s'hun dividit en impresionistes. realistes, puntillistes idealistes, decadentistes, fins arribar als cubistes y futuristes, tots amb l'afany de singularisarse,
de distingirse de tot lo antecessor. La
Uuyta entaulada per aquest afany d'originalitat, rompent els motllos vells, se
val de tots els medis, y ha portat un sens
nombre de incontcients y desorganisats
sense aptituts els més, a n'aqueixa profanació de l'art, a n'aquest part monstruós
d'un ndiculus mtts desequilibrat, anomenat cubisme quina admissió en el
Saló de Tardor del curs passat aixecà
grossa polsaguera.En p r o t e s t à la prerop
sa. y els esperits no pervertits se revolucionaren, davant d'aquella tendència a
desnaturalisar lo representat.
L ' è x i t no pogué é s s e r m é s falaguer,.,
pera'ls que gastan bon humor, donchs
Jes riallades foren grat esplay dels'concorrents. D'esperit cuit, y adhuch pm-
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dent. es transigir, evolucionar y donar
pas a totes les tendències, perquè essent
l'art un. es infinit, e m p r ò sempre envers
els nous ideals que tinguin una base
dintre de la lògica. L ' A r t no pot ésser
may esclau de la tradició, y per tant, es
precís cercar BOUS viaranys, mes sempre
dintre del racionalisme. L a labor dels cubi.stes no es art decadent ni malaltís com

per alguns es anomenat, sino qu'es treval! cansat, senecte, rendit y .. sepultat
y pútrit, quin a l è corromp l'ambent
arreu; ver allau que s'en endú als esperits febles. -iÇ;
Ni adhuch, tractantse dels autors més
enginyosos dintre d aquest cercle, podrí m trauren més honroses conseqüències Sembla sols que a dretes tractan
de portar a les intel·ligències per camins
ben pedregosos a fi de desorientaries.
Els cubistes cercan en sos disbarats
pictòrichs, traure dels llavis més austers
y més contrets la rialla més irònica,
sortida amb sencillesa devant d'aquells
esllavisaments de fustots y terratrèmols,
i jeroglifichs en els que fan trencar e!
cap al qui de bona fè ho contempla, t i lolant Nu descendant un escalier, en el
que efectivament, no veu ni el tiu ni
I •''>Tíi/;erperhontdeuría descendirencas
que hi fos, sistema ingènuu de pintar
desnú (entlo imaginar al espectador.
Sembla que per saber dexifrar aquests
jeroglifichs son precisos certs càlculs
oainnàtich-imaginaris, y que sols poden
treure en clar una mínima part d'iniC|ats. Sempre es perillós combatre als
introductors de novelles tendències quan
p r pur sistema, per esperit en: emprò aquesta tendència, no
1 ^'^a traslluhir més qu'una pretensió de
| ^ndiositat y de genial que ratlla en la
jr|a>colesa. Artistes mediocres, fracast5 en aqueixa mena de pintures, gros
^'nt-ptc, cercan un recurs, un
n ^ esfors de son fracàs. Cercan els

277
estirabots frappants, espaterrant al incaute, y han lograt amb aiiò la notorietat, es clar, en un París que và sempre
amb dalè y frisós en recerca d'originali tats. També Erostrat, ja en el any 356
avans de J. Cl, ir.cendiava el temple de
Diana d'Ephese pera lograr, ja que no
tenia més alts mèrits en rellèu, la immortalitat. Lo pitjor no es que tractin
ells de trovar eixida en ses ineptituts,
sino que hi hagi qui, fingint la bona fè, s'
esforsi en propagarho y ferho passar per
or de lley. Quin esperit remogut, quin
sentiment, quina placidesa, quin encant
pels sentits, quina agradable sensació ne
-recull aquell a qui 1» curiositat l'emmena
pera gaudir d'aqueixes obres?... Son
com manca dambent en la Natura: es
refugir l'estabilitat arquitectònica y ' e l
ritme en la poesia y la melodia en la
música; es com robar la llum al dia, com
cercar quelcòm en les tenebres. Qui
s'empenyarà en inventar una tardor sens
donar fruyt?... En trobar una Primavera
sense flors ni poesia?... Tota aqueixa colònia d'artistes, tots aquests nàufrechs
que no saben de nedar van cercant la manera de salvarse, denlluhernar sens el
precedent y. molt aburrit estudi. L'estudiar malmet cervells; el pintar, 1 estudiar una testa, un torç un bràs, es complicat y precisa fer un esfors; el cas es
fer coses que resultin sens aquest esfors,
y d aquí venen aquells jeroglítichs.
En Dalmau, amb bona fè, sols per
l'afany de novetats, ha injportat part de
l'obra dels cubistes, que, sia dit de pas y
fent honor a les noves tendències, es de
lo més humil qu' en aquest genre ha
produhi1. aqueixa novella escola. Es de
agrahirli a n'en Dalmau aqueixa y d'altres importacions, que, posantles en son
just medi, serveixen sempre per la il·lustració del gros encongiment que, en coses d'art, hi regna en aquest país.
FAÜNE.
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AFícionats

notables

Joseph Cayrot
Honjos del Panadés
Te més mèrit, quin dupte hi hà, tenir
fè, entussiasme y amor a l'art de representar en un poblet allunyat de totes les
corrents de la vida humana que no pas
en un centre de població, hont l'esperit
es cada jorn atret y combatut per mil
impresions diverses ú oposades que'l refinen y aviven en sensibilitat.
Per això, l'aficionat que avuy donèm a
conèixer al nostre públich, esdoblament
notable, ja que, a més d'èsser forsa
aplaudit pel seu treball, cal tenir present que'l medi en que sempre ha viscut
no li ha estat pas favorable.
Es actualment director d'un quadro

d'aficionats forsa remarcable que actua
en Monjos del Panadés, y en ell es obehit tant pel seu prestigi y talent, com
per l'amabilitat del seu tracte, sempre
agradable y atent.
Ha representat bastantcs obres catalanes, haventse distingit molt ymolt en
L a Mare Eterna, Les joyes de lu Roser, E l carro del v i y moltes altres que
en aquest precis moment no recordem.
Ens plau molt, donchs, avuy rendirb |
el present tribut, al ensemps que l'cncoratgèm a seguir la via empresa amb ^
tan bon acert y que cap a futurs i xitts
cl portarà.
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Tres sonets
La núvia
Els cotxes en filera s'esperen al carrer;
el nuvi amb ses riqueses espléndit s'ha lluhit:
la núvia dins sa cambra ja porta el blanc vestit,
el vel y el brot simbólich de flor de llimoner.
Els guants es posa trista y a sa cambrera ha dit:
— L a porta g u à r d a m , cuita, qu'es el favor derrer:
y al punt sent obehida, se'n va al capsal del llit
y d'un ressort que toca sortir fa un secreter.
V d'entre flors marcides en treu un medalló
y l'obra,'1 mira y besa vessanta de passió,
y el tanca al se avisada que ve la seve mare;
qui entra dins la cambra seguida del seu pare;
y mentre aquets l i diuhen:—Tothom t'esta esperant,
somriu lleument la núvia y els ulls s'està aixugant.
La tapada
En el sarau veyéntlo, se l i penjà del bras,
dihentli apresurada:—Surtimne d'assí dins;
surtím qu'ara no'm veuhen, anémsen als jardins;
no saps qui soch? segueixme: que ja'm c o n e i x e r à s .
Y el cor li assajetaven guaytant per l'antifàs
uns ulls bellugadissns, bellisims, assessins...
qui era aquesta d ó n a que ab sos modals tan fins
Sentats entre les ombres, mentint o essent sincera,
ni sa reial bellesa tapava amb el disfràs?
de grans amors parlanti probava amb precaució
torabarse la caputxa del negre dominó
perqu'ell gaudís flairosa sa rica cabellera;
quan tot plegat alsantse fugir v à riolera
dientli:—Ja'm coneixes, recordam am l'oló.
N
La pentinadora
Desperta com l'alosa; com ella es matinera;
per orejar sa cambra del pis obra'l balcó;
es posa emmirallantse del cap el m o c a d ó
y per desdejunarse pren una friolera.
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Amb el paquet de pintes del pis baixa lleugera,
son llarc carrer davalla, ja tomba pel c a n t ó
y s'alsa la faldilla maligne en sa intenció
que d'ensenyar els baxos es mestra verdadera.
Inútil assoliria seguint els empedrats,
que puja y baixa escales seguit cada mitjhora
y per igual pentina l'obrera y la senyora,
y els fa'l monyo de moda, tupés y encanalats,
trobantse sens pensarsho boy sent pentinadora
seriosa confidenta dels mes secrets pecats.
SALVADOR L L A N A S

PRINCIPAL
Elektra, tragèdia de Sófocles, va estrenarse divendres davant d'un públich
no molt nombrós prò escullit y culte com
forsosament tenia d'ésser pera escoltar
una tragèdia grega. La traducció qu'ens
ha donat en Joaquim Pena, de l'adaptació que Huc d'Hoffmannthal va ferne
pera l'escena moderna, es un trevall
d'un gust exquisit 3' el llenguatje s'adapta al ambent de l'obra d'una manera justissima. Després de coneixe la traducció
de Salonté no podiém esperarne altra
cosa d'en Pena.
Per això potser, al aixecarse el teló no
feu menester imposar el silenci. Y les
paraules d'Elektra — d aquella manera
que sab diries la ^Yirgu — se sentien iessonantes, nobles y plenes de rencor,
certes de l'evidencia d'una fatalitat y
esperansades d'una lleal justícia. Y varen transcórrer totes aquelles escenes
incansablement llargues, 3' aquell silenci
de la sala se tomava com un devot reculliment pera escoltar amb l'esperit el
dolor esgarrifós d'aquella Anima torturada.

Aixisensel và fer sentir la Xirgue!
torment d ' aquesta tragèdia. Volguer
parlar amb detalls del seu trevall seria
repetir constantment els adjectius di
sempre. Dir que l'obra va seguirse, pera
tothom, amb una atenció no acostumada,
es el millor elogi del traductor y del>
artistes.
DE CATALUNYA
E l dcspatriat, comèdia en tres actes:
Santiago Rusifiol.
L'obra.
En Rusifiol, en sos primers temps,
trovà un motllo de fer comèdies, y de
allavors que's repeteix a cada estrena
seva, es a dir, que amb una gran habili
tat ens serveix sempre el mateix plat
arranjat cada cop de diferenta manera
Torno a repetir que això no es defecte,
síno habilissima qualitat.
La manera de fer de l'autor de L a
mare es molt superficial, molt escènica;
ell esbossa, planteja 3· resolt el conflicte
a grans y segures pinzellades, ben convencionals, ben escenogràfiques, d'efecte segur pel públich, no cuidantse, però,
o cuidantsen molt relativament, de 'a
psicologia dels personatjes, que resulten
trassats d una sola y simplicissima ratlla,
sense replechs psfquicbs, ni cambis anímichs...
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\quest es el secret de l èxit de moltes
obres d'en Santiago Rusíflol. Lo dit pot
apropiarse a E l despatriat. La construcció y estructura dels tres actes, ans
qne convencional, es ben ferma, ben precisa, i

L'entrania del drama es crudel de
tan dolorosa, y'l conflicte s'escorre sense sotrachs, amb tota serenitat lins al
desenllàs, si ja previst, no menos emocionant.

La pintura dels personatjes no desdiu
en rès de 1 obra, essent un veritable
acert aquella «Sebastiana» maniàtica y
mitj boja.
L'interpretació.
A primer lloch, en Jaume Borràs, qui
donà al tipo d'·Antonio» un dolorós segell de renunciament, de mansuetut que
congelava. S endevinava al pobre vensut
en el més petit geste, vergonyós y encongit, en la mirada fosca y humil, en el
parlar suau y tremolós... Tanta veritat
en el teatre, sols un notabilissim actor
pol donaria, y en Jaunxe Borràs ens ha
demostrat esserho un notabilissim actor.
La Carme Roldàn, l'actriu estudiosissiraa, sapigué sobstreures al gros perill
de caure en grotesques caricatures en el
personatje de tSebastiana». la pobra
maniàtica. Ella demostrà un rar coneixement psicològich del tipo y ' l plasmà
y 1 digué d'ona manera meravellosa, no
perdent el temps en detallets, moltes
vOites ridícols y sempre perjudicials.
L Elvira Fremón donà al tipo de Rita
tot el caràcter cobdiciós y inconsiderat
qu ell requeria amb una gran y recomemWc naturalitat. V ' • • ' > V .
La senyora Baró, no cal dirho perquè
Ja ns té acostumats a la tant seva manera de fer concisa y ferma; sols dirèm
que digué y plasmà son paper amb una
gran emoció. El senyor Bergés quelcòm
•f**» pallasso; el senyor Tor ha de cui^ més el seu dir, bastant defectuós...
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Bé en sos papers secondans les senyoretes Castejón y Mestres, Els demés bé,
no més que bé.
L a misse en scene.
La misse en scene! Correcte, no més
que correcte, lo que ja es prou.
NOVETAIS
Amb plens, ó sia amb fum a la sala de
espectacles, estossechs impertinents durantescenes interessants yx/Ys...Jr//s...
repetits y perllongats a totes hores, en
Le Bargy ha donat les anunciades funcions a Novetats. Es de remarcar la terrible impresió que deuria causarli el
teatre de Novetats, plè com us he dit,
comparat amb la «Comedie Française».
Però, bé, no cal fer comparacions entre
un teatre nacional y una barraca ornamentada; tots sabém lo què vol dir una
cosa y una altra. Lo que si cal comparar
es la tènue dels públichs.
El de Novetats els dics d'en Le Bargy, si en general và estar correcte, en
cambi, a estones y en detalls, resultà terriblement pagesivol y grosser.
Com ja us he dit, els xits... xítS^j
subrallaren y acompanyaren tota l'obra,
ara perquè una familia torcatardana
arribava amb sabates que cruixien, ara
pérque a una dama, al treures l'abrich,
li queyen els binocles, ara perquè un fumador estossegava fortament, ara perquè, tins a quarts d onze, se sentien obrir
y tancar portes de gent que venia tart.
Y tot era fressa y remor en aquella barraca de fusta cruixidora.
En quant al fumar, l'abús resultava ja
insuftant. No cal dir còm al galliner,
de tant en tant, se sentia el catacrech
d'una maquineta encenedora y's veya
l'oscilanta resplandor de la flama al calar
foch al cigar. Però si això, que fins và
ésser notat per algún actor de la companyia, es incivil, per no dir selvatje, ho
resulta molt més quan fins ho veyèu apa-
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rèixer vergonyantment en les llotjes de
primer pis, com més de quatre ulls tingueren ocasió de comprovarho.
Y pensar que al teatre d'ahont en Le
Bargy venia no s fuma ni en la sala de
descans!... Y pensar ques quiet y avellutat, que convida al reculliment y a la
atenció! Allí si que no s hi fuma, ni si
fanxits... xits... llarchsy impertinents,
ni s'hi senten remors de fora ni de dins!
Però, en fi, deixemho corre.
En Le Bargy es un excelent actor que
ja havia vingut a Barcelona deu fer pròximament deu anys y que reuneix, a una
gran diccióy tiaturalilat, altres bones
qualitats, un poch efectistes, que per
cert no son pas molt franceses.
No parlarèm pas ara de Le Marquis,
de Priola, ni del Cyrano; ens concretarèm tant sols a parlar de Après moi, de
Berenstein, estrenat dimecres de la passada setmana.
Es aquest drama del conegut autor de
Le voleur el que donà lloch als escàndols
a la «v-omedie Françaiesa» l'any passat.
Tothom ja sab que aquelles manifestacions acometives del públich francès
anaven contra'l juheu Berestein, qu'estrenava al teatre nacional sense haver
fet el servey militar. Això, pels francesos patriotes, era un insult, una injustícia, y en protestaren reventant 1 obra.
Y per cert que Après moi es un drama ben fluix y sense solució. Sembla que
son autor, al escriurel, no tenia altre fi
que l de presentamos la situació d un
home que, tenint el revòlver als dits pera
matarse y acabar amb la vergonyosa
vida que l'espera, perquè està arruïnat
y, lo que encara es pitjor, deshonorat,
car en la seva cayguda ha comès estafades, en el moment en que và a disparar
1 arma una casualitat fà que sospiti de
que la seva muller l'ha estat trahint. De
allavors ensà 1 ira fà piesa del seu cor,
y en lloch de pensar en anularse, s'arra-
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pa més a la vida,desitjós d esbrinar y de
saber. Aixis apura tot el fel de la seva
misera existència, no volguent deixar al
seu darrera (après moi). la felicitat de
la dóna que l'ha trahit.
Tot lo demés de l'obra es ben estant.Els tipus son veritables ninots fets amb
motllo de teatre Les situacions passen
sense ésser ben explotades y a copia de
perseguir una forsada distinció, la naturalesa humana devè artificial, com les
plantes de les sales.
En Le Bargy qui pot negar que dona
vida humana al ninot que l i và entregar
l'autor? Pciò, ho obté, amb un trevali
remarcable per l'estudi y l'esfors que
representa, y ens hauria agradat forsa
més si no hagués abusat d'uns certs tons
opachs de veu y de uns gestes violents
que si bé poden fer efecte, son realment
lletjos.
Mlle. Méryes una exquisida dama jove
que en cl primer acte de Après mois và
estar com una actriu eminent. Tot lo
restant de I obra và dirho, và ferbo,
sempre amb talent, pero no podent vèncer may, com feya en Le Bargy, la falsetat del tipu que representava.
Cal confessar que aquet cop l'autor
de L e detour, no ha pas estat felis.
TIVOLI

Continúa Attita la Ktsuefia, E l fresco de Goya, E l prlnctpe Casto y La
gallina de los huevos de oro, semblant
els cartells un anunci de botiguer. A totes les obres s'hi llegeix quan menys:
«Colossal èxit».
Anuncien com a estrena sensacional
I opereta L a corte de Beatris.
ESPANYOL
L'èxit que està alcansant la companyia
(. ittà di Firenze, es dels més reconeguts
y justiciers, ja que en cada obra que
representen patentisen més y més
seves grans dots artistiques. Cal veure,
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obretot, la interpretació que donen en
obres tant conegudes com, E l conde de

l.uxemburgo y L a Princesa del Dallar, pera ferse c à r r e r del seu alt valer.
I,a gentilis ima senyora S a r t o r i , e s t à
inimitable en totes elles, y els Sartori,
i cccori y Bagnoli, ens sorprenen amb
nous triomfs per cada obra que's posa
n escena. Hem tingut el plaher d'aplauJirlosa tots en produccions tan bermo-.es y conegudes com: L a Viuda alegre

Saítintbanchi y L a campane di Corne
ville. Per aquesta setmana hi hà anun-

ciat Cigala e formica, Grauatieri, y
la tant desitjada pel publich barceloní

La casta Susana.
NOU.
Continua representantse L a i ntujeres
vtenesas y la hermosa sarsuela del mestre Luna, L a Romerito, en la que obté
forses aplaudiments la simpàtica t ple
còmica Esperansa Marín y el popular
Pep Alfonso.
El divendres passat s ' e í t r e n à Poca
pena, en quina obrí s h i distingeixen,
ademés de la ja anomenada tiple, el celebrat Joseph Santpere, ajudats de tota
la company a.
Avuy se c e l e b r a r à el benefici de la t i ple Consol Bailo, posantse e i escena la
opereta L a comedianta y la bonica sarsuela E l seiior Joaquin. E n les d u g u é s
obres hi pendrà part la beneficiada, qui
ha tingut la deferència de dedicar aquesta funció a la prempsa de Barcelona.
CÓMÍCH.
E l refajo amarillo ha assolit un èxit
complert y merescut, puig apart de la
l
seva música popular y agradosa, 1 obra
està saturada de xistos que fan passar
-ma estona alegra y agradable a la concorrencia; la trama es moguda y original per lo que desperta viu interès en el
Públich.
Els autors sigueren cridats en escena,

y tots els números musicals foren repe
tits.
L a tiple còmica Pilar M a r t í y el graciós actor senyor Güell realisaren una
tasca recomanable en tots conceptes.
T a m b é representen en aquest teatre la
graciosíssima obreta L a balsa de aceile
y continuen les representacions de L a

mujer moderna.
AÍIÜPACIONS ¥ SOCIhTATS
—Joveoiui Auioaomisia Caialaoa —El dia
38 tingué lluch l'extiaordinana representació
de l'obra en ires actes de l'Iglesias Foch nou
baix la direcció d'en Ferran Forgi. La senyoreta Raimonda Virgili feu una bona «Jarloia»
sostenint el personatje durant tota l'obra; la
sen vorela Dolors Jordà amb i'(A1riana> estigué foiça en caràcter y la nena Angelina Jordà
feu una «iovlta» bastant aceptabie. Les sen>oras Viurà, A. Virgili y Fossas molt correctes
y estudioses. Els s n>ors Forga v Clapera en
els papers de «Prederícb» y «Eladi* respectirament estigueren molt bé, essent una de les
obres que ha tingut mé. bona execució per
aquesta companyia y ajudareu al graudiós
èxit els senyors A. jordà, Vera y Feixóo. El
públich, emocionat, els hi tributà una sorollosa ovació al final de tots els actes, particularment al tercer.
BARCELONBTA.—Ateneu del Marquès
de la Mina.—El prop vinent diumenge a les
nou en punt de la vetlla, debutarà la company !• que dirigeix el primer actor en Fenàn
Foiga essent les obres que's representaràn
La Santa y La Mà de mico, y el quadro diamàtich de la casa posaià en escena la comèdia
Alt peus de voslè. Hi peudràu part les senyoretes Raimonda, Virgili y Dolors Jordà v'ls
senyors Forga, A. Clapera, Jordà, Vera, Vifias
y d'altres. En parlarem.
—Circol d'unió lliberal districte VII.—Diumenge a la vetlla se repre-entà en aquesta
entitat el drama d'en Rusifiol L'Hereu Escampa amb una regular interpretació, sobressorlint emprò, els senyors Ru'art y Ferré (M )
els demés ajudaren al conjunt que com ja
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tenim dit, sigué regular, rès més que regular.
Per aquest mes hi hà anunciada l'obra Ei
Detectiu Skerloc Holmes.
—Atenèu Obrer HI districte.—Com anunciarem en el nombre passat, diumenge tingué
lloch el beneiici del jove aficionat y director
del elench escèaich d'aquesta entitat, senyor
Narcís Peibellini.
La primera obra escullida fou Lo mal fill.
oiigmal del benefi.iat, y en la que'l mateix
interpretà admirablement el paper d'«Enricn»
per lo que'l públich li tributà fortes ovacións
especialment en la narració de final d'obra.
Ajudaren amb força acert els joves Boguna,
Carbonés y discrets el jove úluch y neu Teixidó.
.
La segona era l'estrena del quadro ro^.àntich en VA acie escrit pel llorejat poet» L'uis Cipdevila, anomenat El Madrigal. La tesis d'aquesta obra es forçi P
atrevida, pro el poeta ba supigut encubrir
aigumenl amb pensaments y paraules y
hjllies verament epigramàltqves. 1*1 literatura
es d'un cayeat perfecte com ja'ns té aco t j mals aquest jove escriptor. En ella s'hi Iroven
algunes pretensións pintant un desiíj de
pròpia personalitat, com si l'autor demostrés
una comparació altament atrevida amb elprohoms de la poesia universal, cosa que
podria molt ben succehir amb cl temps y amb
la fermesa intelectual d'aquest poeta, que
sos somnis sou verament enlayrats. En una
paraula, es un quidro inagnifich, emprò no
mult teatral per lo que al públich uo'i convencé. L i presentació escènica forç-i efectista y
cuidada. El vestuari coirecte, emprò aigua
deiail apartat de l'época. La interpretació
d:;creta per pari de les senyoretes Ribas (no
convencé son trevall per la raaner: da dir),
y Sasac perfectament, y els joves Perbellitii (,£.) y Ramón. El beneficial moll bé en
el romàntích «Poeta». El final resultà fret per
una equivocació soferta pel Iraspunte; fora d'
aquesl contratemps el trevall fou acceptabl-'.
Del prólech llegit pel senyor S la, derèm dirli
qu'estudihi, qu'ho ieu malament.
La tercera và ésser l'esirena del drama
en un acte Cinisme, qu'es una obreta d'argument moralista, realitat eu els personaljes y
naturalitat en el llenguatje.
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Tot el drama es un ver exemple tant pels
pares com per les noyes joves, y per a xò ens
extranyà que algun inconscient fés alguna
objecció en contra del sentit moral de l'obra.
El públich, que s'hi compeneliàamb tota 1"
ànimn, ovacionà a l'autor qu'era el senyor
P. Torcem Ciurana.
L» interpretació ajustadissima y veriublement artística per part oel beneficiat, qu'encaixa amb jusiesa ei barba «Sjnyor Joan»;
l'aplaudit actor senyor Miret, qu'encarnà en
«Lluch» amb admirable acert valguentfi un
fort aplaudiment en un mutis, y el notable
aficionat senyor Valdé, ens presentà un«Mateu» amb una naturalitat y cinisme tan per
fccte que'l públich l'odià de veres. La sen)0
reta Romagosa en el personatje de «Pauleta»
estigué acertadissima y sobre tot en el trevall
anistich del final d'obra. Se tingué d'aixecar
repetides voltes la cortina.
Per fí de festa, l'incansable jove escriptor y
company senyor Emili Gratlls Castells, tingué a bé donarnos l'estrena del diàlech festiu
Drama alegre, q te representan un viudo y
una viuda, que pregint per sa esposa y marií
respectivament, se parlan, s'entenen y acaban
per casarse. El diàlech ques'escoira amb força serietat, està plè d'un humorisme molt
escayeni per lo qu'el públich hi esclafí amb
verdrtderes riallades. L'autor fou aplaudit y
aclamat. La simpàtica senyoreta Sasac y senyor Perbellmi (N.) cus presentaren una
«Julieta» y un «Pelegrí» d'una manera exquisida. L i pre entació escènica bona, lo
mateix que admirable la decoració de cementii'i que'ns recordà perfectíment el qu'es Iroba
en el Poble Nou. Ela decorats eran del senyor
Perbellmi (N.)
En rcsiím, fou una festa que'l beneficiat ne
guardarà recort etern, lo mateix que les persones, dretes y assegudes, que omplenavan la
sala. Públich, autor, e intèrprets quedaren
del tol satisfets y creyèm que'i beneficiat se
nyor Perbellini degué quedarho també del tol
tanl per son Irevail, com pels nombrosos
presents, per cert de força valia, com poch se
veu en societats, y per la safata que confestcm
feya goig.
Rebi nostra coral enhorabona y fins un
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Centre C. Obrer de St. Vicens de Ptul—En
l elegiolissim teatre del carrer de Balmes, tingué lloch la inaguració de la temporada amb
el drama modern den Pere Boquet Com les
òlins. I » coucorrencia nombrosissima aplaudí als aficlonais que dirigeix l'inteligeat senyor Berenguer, fent cada ha d'ells, tasca forsa
meritesa. especialment en el dos darrers actes,
que estigueren mes a tó. y l'auditori els sentia, puig en el primer s'hi nolà certa inseguretat degut a no coneixe les condicións del
local, que per lo grandiós que es, se pert la
veudesde les darreres butaques y primer pis.

tardansa en que comeneà desl'uhi l'obra, que
es un quadret dramatich molt ensopegat y
que fou ben rebut.
Preguem a la Comissió que eviti aquestes
incorreccions que no son benenicioses ni a 1*
Ateneu, ni a ningú.
0e is nostres

CorrespNsab

HOSPITALET DE LLOBREOAT.—Centre Democràtich Republicà.—El dissapte passat a la nil se representà en el teatre d'aquesta
societat, per la Companyia d'aficionats de la
mateixa, ires boniques sarsueles, quins litols
Hem d'elogiar a més del director, que posà
son: E l tirador de palomat, de costums valenl'obra amb acert y cura no marcanihi cap decísne : Alma negra, de costums andaluses, y
Satòn Eslava, obreta moll xistosa.
tall, als senyors Amills, Gosi y Folch, que
La primera fou desempenyada peli senyors
foren els hèroes de la jornada, veyentse ajuLlopis. Gabarró, Roig, Déu, Piera, B leda.
dats per els senyors Marti, Corbella y EsCortina, Margaril. O m p a n y à y Sauatra. amb
trada.
la cooperació de le» sen)oretef Benito, Sembi
y Carreras, d'uns quanu elemeuts de la so •
Bn preparació La pregaria d'un infant y
cielat choral·'·La Campestre» y del inieligent
Cap al cim: obres novés. |Aixi» es carn se fa
pianista senyor Ivern. que acompanyà al piaArt, en les Escenes Catóiiquesl...
no les ires obres.
Hem de donar mercès per l'atenció que tinEn la execució s'hi dls'ingiren la senyoreta
gueren en nosaltres, per part del Concell D i Benito, en el paper de «Pepetaa, y el senyor
Llopis. en lo de «Vicen'». Els altres companys
rectiu y Elench de la casa.
demostraren qu'havian estudiat els papeis
Claris.—Baix la direcció del senyor Figueque se'ls havia confiat.
rola ae representà La Mare sinb moll actrl
El senyor Roig ens feu passar moll bon rato
per la senyora Arasa que estigué admirable
interpretant els set papers que representà en
en iota la obra, revelantse una excelent actriu,
el Salòn h'slava, siguem ben secundat per les
senyoretas Carreras, Sembi y els senyors Déu
com moll bé la senyora Varela, senyoreta
(V.) y Déu (J.)
l'ortuoy y senyors Figuerola, Ventura y el
Per fi de festa estrena en aquest teatre de la
jove encarregat del paper de VAlbert. Bis degran sarsuela dramàtica Aima negra, que hi
més ajudaren al conjunt.
prengueren pari lots els elements de l'elench,
disttcginise en l'interpretació el senyor GabaLa presenució forsa acepiable, puig al prirró en el difícil paper de protagonista, del
mer acte, soni del forn una coca Tentable,
que'n feu una verdadera creació.
'|ue n'hi havia per lleparsen els bigotis. La
Tinguérem també lloch d'apreciar les quadirecció escènica be fins en els mes petits delitats (l'artista que possebeix el senyur Mon en
el paper d « K i i n i i o e n el que hi erfi'gué ajustalls. Recomanem al segòn apunte, que nu
tadisim.
tregui el bras d'entre caixe*, c,ue-desde l'púEls demés agradaren bastant, puig v e j è m
blich feya mal afecte: petita obs>ervació per
que lots hi posan voluntat per sorlirne ayroio succesiu; com que fassin els intermedis
sos.
• , ••:
mes breus.
BBSrollS""- ^
Creyèm que i públich quedà satisfel de la
vetllada.
Esperem veure aquest ele ich novament
SABADELL.—Societat Colòo.—L'agrupació Faiocper donarne bones noves, puig prometen
Nioei podà'l diumenge en escena, cl drama en ires ac*|guns dels elements que'e'. cotnposan.
tes y en «rs Muralla rf» Ferro j la xistosa pessa Un
marit gelós; qual conjunt resultà aceptible.
Aleneu obrer del dislricie II.—Diumenge
—Cenfe SabadalKs.—El diumenge al vespre l'agruP»s»ai se posaren El lladre y Tempestàpadó "Pitarra" representa devant d* un nombrós p ú Aquesta darrera, original del nostre amich
blich la bonica pessa Les orelles de D. P a u que; a no
Vere Monbrú, no obtingué pas una execusió
•sser el tipu de D. Pau, «Is demés no'ns convencireo.
«om cal. degut al cambi d'atrius: ho deploAmb el drama Un màrtir del honor hl estigueren
rem·(ur «'Xó y sortir molt públich per la
tant poch acertat*, que tïns lograreo íer ríurer al públich amb els *eus versos (?)
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Y per postres cas donireo l« pessa tamt xíslosa E U
Trtnundoí: que passaren desapercebuts so» acudits
lier manca d'cspreció y gràcia.
Eo resúm; un vespre malaguanyat.
SANT CELONI.— Eo el teatre " L a Coostaoria" se
represenlari cl dia 5 de Maig l.a M a r t eterna y el j u guct d'en Pallarò Oenil y Figura. LadiracciA de duas
obres corra a cArrech del jore primer actor en Joan
Saotacana.
LINYOLA—Societat Rccreatira l'Edpiga.-Baix la direcció del senyor Pubill y faplaodide primera actriu
Josefina Roca. Diumenge prop-paasat ponaren en escena les comèdies L a Dida y Gent d'Ara essent molt
aplaudides per la nombrosa concurrència que asisti.
VILAFRANCA DEL HAN\DES.—La Prií ipal —El
passatdiumenge representaren els aftcionats d'aqueata
societat juni amh'l'actriu D.* Maria Vila Ics pesses to
Carn y L a M a r morta anant la part musical d'aquesta
últim a càrrech del Quinte* PilamconicK L1execució
en coniunt delxA molt que desitjar però bi hagué algunes esc.-nea que'l públich aplaudí. El producte s'
cniregA a la comissió del monument a n'en M i l l y
Fontanals.

particularment en la darren en la que coosegoiren n n
coniunt acabkdissim.
L» nombrosa y eacollida concorrencia correspongué
al seu trevall premiantl^amb forts aplaudiments.
—Centre de N . S. de MontserraL—Igual èxit que en
la temporada anterior ha cooseguil la repmentació
de la aplandidi-sima producció d'en RusiAol L a Mare
El concurs del distingit aficionat en Joaquim Casas
doni un relleu extraordinari a la exçcudó, car es de
tothom sapigut qu'en la interpretació del «Manel» ratlla a gran altura. Es de remarcar el senyor Prat en I
"Albert ', com el senyor Giró en el "Carmona", senyor Minquclluen 1' "Isidro", com tots els demés quf
estiguerén justos y particularment el jovenet senyo:
Queralt en el " B a i l t l " . La senyori. Parreno en ïa protagonista cumpli dignament La senyoreta Vallvé un
"fsaber* ben encaixada. La secyora Vidal ona bonu
"Sra. Amp>ro".
El públich quedi satisfet y aplaudi cntossiasmai.
fentaxecardiferentes vegades la cortina.

—Tlvoli Vilafranqués. —El pròxim diumenge l'Orfeó
Graciench iunt amb l'Orteó Vilafranqul donartn un
gran concert.
TERRASA—Casino del Comercio.—Aquesta popular societat recreatira ha t.'ngut a be disposar an saló
de conferencies pera ílustració dels senyors socis.
Com a inauguració en Marti Alegre n'hi doni una sobre l.n UiLtica de Mozart intercalada antb ilustracións musicals pera la major comprensió y estudi.
Aquesta que tingué lloch dissapte dia Zo ac regé
molt concorraguda abondam les senyores y senyoretes qui també s'interessan vivament per les coses de
art seriós. La gent que no cabia a la sala ioradia salonets y corredors propers amb silenci discret fill del
TOler apendrer en les conferencies.
Els números de música fóren molt ben cantats y
executats siguem fnrsa aplaudits com també el conferenciant qui rebé nombroses felicitacións a les quals
pot sumarhi la nostra.
LAS HALLORQUIMAS (Riera de Tiana).—En la
societat "La Harmonia" dia ï 3 del passat. Festa Maj o r de San Jordi, davant de nombrosa concorrencia,
els aficionats d aquesta societat representaren L a fíiecloaa. que tingué una bona execució per part de les
saoyoretes Colom y Serrsdell, y els senyors Roig. Sabalés, Mustarós. Dunó i . y Ounó I . també estigueren
molt ben acertats.
Per fi de testa 's representi la comèdia Una casa de
d ii pefes en la qual se viren distingir tant les senyoretes Colom i Serradell com els senyors Mustarós, Sabatés, Dufló I . y Roig La concorrencia no parà de
riure, quedant completament satisfeia de nostres aficion.us. ' - •
BADALONA.— Centre Badaloní. — La companyia
Terradas - Casaa ha representat en aquest Centre la
aplaudida comèdia en dos actes d'en Pau Parcllada
L'himne d'en Hiego y la no menys celebrada del malaguanyat Coca Vallmaior que forma part de la coleccíó d'aqueta revista Gent d ' a r a . En abdues prodaccións demostrireo els seus intèrprets lo que valec y

Se reparteixen als nostres compradory corresponen als nostres suscriptors 3pàgines (plechs 3 y 4) de
E l M i s t e r i ó s J i m m y Samson
Per haverse agotat el número prop
passat, shan reimpròs els plechs 1 y
2 de
E l M i s t e r i ó s J i m m y Samson
que s repartfan la setmana passada.
E l M i s t e r i ó s J i m m y Samson
ha tingut, donchs, la bona acullida qne mereixia, per ésser I únich èxit veritat
d aquesta temporada.
y

/. RTHUR MARCET.—Es avuy aqnesi
pulcre músich una de les figures que ha
près popular relléu amb motiu del fala
guer èxit obtingut, portant a cap l'audi
ció del gegantí Credo de la Missa $<•
lewms, de Beethoven, obra que, com j '
saben nostres lectors, s'ha cantat aquest1dfes al teatre Principal.
Consagrat al estudi y embegut constantment en els trevalls musicals, ha
viscut el mestre Marcet en aquesta atmòsfera de modèstia y quietut que l'ha
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allunyat sempre de tota protesta d'admiració envers e l l .
Per això nosaltres, al publicar avuy
snn retrat, consideròm ferli un petit t r i but, molt inferior per cert a lo que 1 seu
t ilent se mereix.
•

A Paris s'està organizant. per iniciativa y
amb protecció de l'Estat, una Oficina Interuacional de Teatre destinada à consignar totes las manifestacions d'Art teatral de l'estranger amb el fi de pogueme donar detalls a
(|ui pugni interessarli y al mateix temps estar
al corrent de les evolucions comtemporanies
del art en tot el mon.
Ademés d'això estudiarà en els grans teatres moderns com son els d'Alemanya, els
avensos moderns, en la maquinaria d'escenari a fi de poguer dotar de iguals vcntatjes
els teatres d allí.
Sembla un escarni, en les nostres circunst.incias, haver de parlar d aquestes coses.
*
En el Congrés Internacional Artistich de
Roma s hi presentà un projecte de Societat
per la defensa de les obres d Art. Aquesta
íKxaetat cuidarà de registrar les obres que s'
hi inscriguin, per medi de fotografies y des
cripcións detallades, amb el fi de poguer, en
cas necessari, declarar ó negar l'autenticitat
de les mateixes. Establirà lleis per fer participar als autors o a llurs hereus, d'una part
dels beneficis que s'obtinguin en l'aument de
preu que guanyin les obres després de
temps, al posar en venta d 'un propietari a
altre; de fixar la responsabilitat del possehldor amb l'autor o herèus en cas de mutilació
o destrucció, y en fi, prohibir de traurer co piesde les obres d'art registrades.
Es innegable l'importanda que tindria la
creació d'una tal societat y les ventatjes
I * aportaria als artistes y a l'art mateix.
D'haver existit, aqni no hauríem de deplorar avuy l'abandó en que té 1 Ajuntament
«k quadres deia nostres Muséus.
Tenim a Barcelona al exiquisét poeta Rn^ Dario. L'Atenen Barcelonès y la Casa d '
Amèrica han homenatjat degudament al noble hoste.

De Tols i.olors s'associa, amb tot el fervor
de son entussiasnie, a l'bomenatje.

*

Han vist penjat en algun establiment un
cartell cridant l'atenció de la exposició qu'en
G. de Grau ha obert a les galerias Reig, es
ssent d'un caràcter caricaturesch y d'un gust
extrany, tractantse de reclam d'una exposició
dé feyna d'art. Ja'n parlarem y veurem si les
obres responen a la indole de la idea del alu
dit cartell.
Hem agotat el número passat y ens hem
vist precisats a ferne una nova edició. Ho di
lièm perquè'ls senyors queno'ls vàrem poguer
servir els folletius que'ns demanaven poden
repetir la demanda desde ara.
E l misteriós Jimmy Sanson que tan èxit ha
obtingut entre ls nostres favoreixedors. es
una obra fàcil de posar en escena.
Té la ventatj i de que no més hi surten dugués dònes, lo qual ha d'afavorir extraordinàriament la seva propagació per les nostres
societats d'aficionats
L'Associació d'Artistes Lirichs y Dramà
tichs ens ha fet sapíguer el seu cambi de domicili. Actualment, donchs, queda instalada
aquesta important entitat en la Plassa Reyal
n." 3, i > .

*

Hem rebut una alocució firmada per la Comissió executiva del I I Centenari de la mort
d'en Bach de Roda en la qual demanen el
concurs y la protecció de totas les societats
catalanistes y de tots els bons catalans pera
colocar en el Mas Bach de Roda una artística
làpida commemorativa del natalici d'en Francesch Macià y aixecar el cap de les Devalla des de Vich, un modest monument que re •
cordi als presents y als esdevenidors l'humiliant suplici del dia dels morts de 1713.
Totes les societats patriòtiques de Catalunya queden facultades per rebre donatius,
que's serviràn fer a mans, en el seu dia, als
Tresorers de la Comissió, don Modest Nicolau
de Roda y D . Joaquim Benet, de Vich.
¥ Diumenge en el Palau de la Música Catalana tindrà Uoch la festa del Jochs Florals d'
enguany. Han estat premiats don Jaume
Bofill y Matas a la Plor Natural, don Eduard

28«
Jirbal Jaume amb l'Englantina- don Manel
Folch y Torras amb la Viola y donya Carme
Kar amb la Copa del Consistori. E l premi
Fashenrath ha estat concedit a l'eminent novelista don Careis Oller, per la seva darrera
novela Pilar Prim.
A propòsit de la polsaguera que s'es mogut
a Madrid per la publicació de la caricatura
Orfeu domant les fieras insertada en 'el \C\xcutj de la pasada setmana, Espaüya Nueva
periodich de la Cort, ha publicat una gaceti •
lla en la qual amb molt poca cortesia tracta
als catalans y amb molt mal gust dexa anar
una indecència que mereixeria una pilada.
No podria veure el senyor Fiscal si la gacetilla de EspaAa Nueva es mereixedora d'un
correctiu per faltas a la moral y insults a regiones hermanas?
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a càrrech del senyor Lozano.Fonnan l'elench,
els senyors Amills. Martí, Folch, Anglada.
Morera, Carcereny, Llobet, Martínez, Estrada. Gomila, Bosch, Figueras, Rafel, Amat,
Abella, Triadò, Carbó, Heredero, Morera (F ).
Banza, Solé y Bouicy.
Hi hà en cartera obres noves dels senyors Durò y Gili, Joseph Fustagueres, Emili
Graells, Albert Pach, Pere Boquet, Joan Be
renguer, Joan Matamoros, y altres que
escriuràn exclusivament per aquest elench
que vol posarse a la devantera dels
Centres Morals, escullint el repertori d'
obres modernes.
Diumenge prop vinent tindrà lloch ei be
nefici dels senyors Comes, y Guiu. en
en el Ateneu Obrer del districte I I , havent escullit les obres Els poruchs y La taca de cafè.
Donades les simpaties amb que conten aquestos estudiosos aficionats creyem veure un ple
a vessar.

Finalment- el pròxim dissapte serà estrenat
al Eldorado el nou drame deu Puig y Ferré
ter E l gran Aleix. Aquesta obra, que es forta
y vibrant, es, al dir d'algú, massa crua en
certs passatjes. Nosaltres no podem creure
en semblants crueses cor un artista com en
Puig, té sempre suficient volada per si
/ . Suscaire de Gironella; Precisa ensdo.ipresenta al viu l'entranya humana femosen gni la seva adressa pera contestarli lo que'ns
•pregunta, puig ens ha sigut retornada la
olvidar la repugnància.
nostra carta per no trobar el carter d'aque.sta localitat dit nom.
Per disaspte pròxim està anunciat en él
H. C.y C : Els seus recorts íntims son tan ínteatre Principal el benefici de la distinguida tims que interessarien molt poch al públich— M . A. V . : No'l podèm complaurer.—íf.C.
actriu donya Josefina Santolaria. Per aquesV.: Es molt fluix—P. Melich: No sabem de
ta funció s'anuncien E l misteriós Jimmy San- què'ns parla— F. P.: El seu plany no'ns ha
commogut—Trini: Es poca cosa—i?. S. T.
scmLa Atcaidesa de Pastrana.
Massa llarch, poch correcte y inansO. Pera
Desitgem un plè y molts aplausos a la sim- omplir
moltes pagines s'ha de dir quelcom
pàtica beneficiada.
y pera dir s'ha de pensar—B. S. R. '• Ho sentim perrp no ho podèm publicar—i?. A - •' Df
Ha sortit cap a Lleyda la Compaiiia Dra- ritma està bé, però es prosaich. Noanirà—í"F. P. . L i agrahim l'oferta, però no la podem
màtica Catalana qne dirigeix don Fabià Mercader y de quina forma part la celebrada pri- aceptar—F. F . : La seva traducció'ns tara
servey encara que retocada d'estil y llenguatmera actriu donya Marta Vallespir, Ven- je—J. M . V.y P. : Retocat anirà—F- '
drell vC), Arquer, Panadés (F.), Domínguez, Encara no'l podèm complaure—S. E . M . y els senyors Lluelles, Ginestet, Puyol, Cerve- Vostè ha de pensar que'ns aarahirà d'aq'" ^
un any que ara no l i pnbliqnèm el seu avuv
ra, Riera, Miret, y Puell.
fa un any—G. S. Les imatjes no poden relaL'obra inaugural serà Lo nuvi del immortal tar. Si envia, donchs, corretgit el vers que enFeliu Codina, seguint Terra Baixa, batalla clou aquesta c:ntradicciò mirarèm de pub"
de fíeynas y altres celebrades producciòns car el seu arranjament.—£. A. P. - ^s i } ^ " '
ma que vostè tenint bona ortografia nosapigilel Teatre Català.
escriure. Ei seu trevall es pesat, manso
De Societats
passat de moda.—y. F . / ' • ; Segurament que
L'Agrupació Dramàtica del Centre Catò- vostè quan parla no s'enreda tant com qn^J
escriu; jquin gust de tragiversar las i r a ~ '
'ich de Sant Vicens de Paul ha sigut consti- —A . G . y S . : Ho sentim molt, però, es inass»
tuïda baix la direcció de don Joan Beren- llarch.
guer y don Joseph Gost, y la secció musical
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