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Ferruccio Qaravaglía
L'eminent G a r a v a g l i a es mort.
L a nova, quan v à a r r i b a r l a setmana passada, v à impresionar fondament als seus amichs y admiradors.
Y a se s a b i a , que l'eminent actor est a v a delicat pero n i n g ú e s p e r a v a
tan prompte y funest d e s e n l l à s .
A B a r c e l o n a en G a r a v a g l i a s'hav i a conquerit l ' a d m i r a c i ó del públich,
en les seves tourtiées. T o t s recor-

d è m el seu Hamlet, sens dupte el
que h a deixat m é s i m p r e s i ò en el
públich b a r c e l o n í . E l l , que v à donar
a c o n è i x e r a'n el nostre públich
obres e x t r a n g e r a s , v à endursenpera
representaries a I t à l i a , obres del
nostre G u i m e r à . DeLafesta del blat
en G a r a v a g l i a ' n feya una c r e a c i ó .
A I t à l i a e r a t a m b é forsa considerat, m a l g r a t y l a poca estima amb
qu'en aquella n a c i ó son tinguts els
actors en general. P e r ell, en R o v e t -

Carme. Quinze anys divins y egregis
qui pregonen el triomf d uns cab?lls,
odorants a violes, color d'or vell; el
triomf del foch d uns llavis de vampiresa;
el triomf d'uns ulls irissats y enjogassats
de fembra de Guillaume; el triomf d'uns
pits núbils als qui Salomó, el rey poeta
hauria dedicat amb sanch son Càntich
dels c à n t i c h s , car tenen apariences de
càndides y trèmoles colomes, y de ma
granes untades d ï la mel de Gethsema
n i ; el triomf dels tianchs indecisos y
candorosos com els de la Primavera de

ta, v à escriure Papà Ministre,y en
G a r a v a g l i a que e r a home erudit
d'intensa v i d a c e r e b r a l posava les
obres amb e s c r u p u l ó s estudi y altern a v a , tan a l l í com a q u í , amb l a m é s
distingida intelectualitat.
P e r a tenir idea de l a s e v a escru
pulosa conciencia a r t í s t i c a bastarà
r e c o r d a r el temps que v à estudiar

el p o r t e n t ó s Hamlet. No,no'l v à pos a r , com algunes espantoses mitjaníes han fet, ensajantlo quinze dies
tot lo m é s .
E l recort que h a deixat el temps 1
e n g r a n d i r à y, d ' a r a ena vant, quànts
y q u à n t cops l ' a n y o r a r è m , t r o b a r é m
a m a n c a r les seves visites y sera
p e r a nosaltres un dolor el pensar
que may m é s , el prodigi del seu art.
p o d r à fer v i b r a r el nostre cor >
commoure l a nostra à n i m a !
L.

Sandre Boticelli; el triomf dels brassoeburnis y avellutats que jo, sàdicament
he mossegat...
Carn evoria y amable de plaher, carn
qui als besos de la vampiresa, vibra tremanta com les cordes d'una lira polsada
per una mà morebonda en la cambra de
poeta, mentre el vent udola y rebat pel'
vidres de l'ample fenestral, obert a tot?
els llums y a tots els somnis, les fulles
seques dels arbres en un rondo, J e'
dia cau en un tràgic sanchnar de núvols,
y els violins d'uns cechs sangloten —
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/ nuant l amour nieurtf — y Uunyanamcnt crida a la mort un gos agorer...
Carme, un amor de vell amb el columnari enciseresch de son cos de Leda adolescenta, gayrebé nena; amb els seus ülls
metàllichs y blaus, d'un blau gris d'
cstampta anglesa; amb la seva boqueta
allargasada y sanchnanta y roenta com
les fogueres de la amorosa nit, ques
contrau moequerament al besarme als
llavis, al besarme els cabells, al besarme
al front... boca per mentir y per besar,
boca qui tè sabor de cireres no madures
y de patxnli — de mantega de sandwich
^de mel de l Alcarria... Amor de vell,
de .rw/o extenuat, de Don Joan malalt de
la mèdula. Nineta fràgil com una porcellana de Saxonia, amb línees d'andragin
hus, neneta, no de Rubens però sí de
Frà Angèlic ..
Neneta que un jorn passà prop vostre,
allà en els daurats temps de les aules y
no la vegereu; la neneta que vegereu
après en un hall de Wien, o en una rue
de París y j a l'esguardareu quelcòm
distrets; la que us arrencarà la vida y
buydarà el moneder quan sigueu uns homes honorables y senectes faunes...
Carmel amicbs, la que ha de brindarvos forsosament la maduixa dels seus
llavis, pensant en l'amo y en les propines, però la que us odia y maleheix
perquè una hora tonta del destí, el destí
es molt blet, l'ha fet vostra esclava, la
que guarda els seus besos veritat pels
«l·ie li besèm els ulls y la gorja amb un
refinadíssim y torturat ascetisme...
Jo, esfullant amb els llavis unes roses
carminees qui lluhen en sos cab-Us d or
vell, dich versos:
Roses, roses de carn de l'altar d'Aíro(dita
*abèu que son germans el plaher y el
(dolor
7 coneixèu el fàstich y l'angoixa infinita
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de la cerca humilianta de l'amor sens
(amor.
Jo, místicaraent abrasat al màgich y
sensual columnari del cos de Carme,
divago...
Y entren uns senyors grassos y alegres,
eixa esgangallera alegria dels resignats
y dels vulgars, d aspecte d'adroguers o
betes y fils, venen disposats a divertirse.
a riure, a fruhir — [Senyor, què serà el
fruir per aquets lascius estúpits I — y
invadeixen un reservat... Demanen
champapttg, — del barato. — Miren a
C arme y la criden. Tragèdia, Espantable tragèdia en que tots somrièm y abscondim el plor... Ella, ja dreta m esguarda dolorosament, y'm besa... y desapareix rera la porta del reservat, que's
clou misteriosa y maligna...
Y jo penso que l'amor, malhauradament,
si vol fer son camí plà y sense entrebanchs ha de passar abans pel moneder.,
y — (tragèdia! — el meu es desoladament
vuvt... Y jo íill espiritual de Don Quixote, el sant, ixo al carrer, perquè s'em
crespaven les mans, y tenia intents de
tir^r pel balcó als innobles burgesos.
E n eix ambent tan frèvol, d eix cafè
tant galant... Ja al carrer, la Lluna,
missenyora de tots els poetes, somriu,
somriu, somriu ..
LLCIS C A P D E V I L A

CORREU DE PARIS
Aquesta setmana m'he trovat avuy
al demunt sense casi bé donarmen compte. Y ara no sè còm ferho pera parlar •
vos de tot y deixarvos contents. Y no
us anèu a creurer qu'això siga falta de
voluntat; poseuvos sino al meu lloch.
Digueume si després d'un dia que s'ha
aprofitat fins a la darrera hora com una
copa de bon ví, digueume si al ésser
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l'hora de reposar pera mi — y casi bé
desvetllarse pels altres — us veuríeu
amb cor pera parlar de figures y trastos
d'escenari. Oh I Y si tinguéssiu tant
aprop un llit com el meu llit, que us esperés y se us mostrés temptador prometentvos un son ben plàcit y un somniar
de coses belles, després d'havervos omplert l'esguart de belles coses. Oh el
meu llit, quiet y fret, sempre tan íretl
Y pensar còm l'aborreixo altres dies.
Prò deisemlo y anèm per feyna que
com més ne parlo més me n'allunyo.
A l teatre François-Coppée amb un dia
dues estrenes: L e plus fou des trous y
B a n s l a lourmente L a primera de L e charter y Gibé, son unes escenes de sentiment, molt sinceres y interessants, prò
rès més. L a segona es una comedieta de
Mme. Jeanne Broussan Gaubert, y amb
les dames sí que hi soch complasceht, y
si per dir una veritat tingués de molestaries, prefiriría mentir. Prò avuy no n
tinch necessitat, D a n s l a tourmente es
una comèdia d'una sàtira exquisida, plena de frases boniques y d'un estil molt
ben cuydat. E s una comèdia tal com
l'havia endevinada abans de vèurela,
perquè no sé per quina estranya il-lusiò
quan vaig a presenciar la producció
d'un cervell femení, ja'm dono la seguretat de que tot té d ésser d un refinament
no acostumat, car les dames deuhen
fer les obres com un trevall de brodat
delicadissim hont hi posen tota la gràcia
de llurs mans à g i l s .
L e P r m t e m p s chante! al Corillon.
Una revista en un acte de Marinier y
Bartia, amb música de Franker, que si
hagués de parlarne com ella's mereix no
us podria dir rès més. Forsa lleugera,
espiritual posant en boca dels personatges, tots coneguts per la actualitat,
couplets y chansonettes, d aquells que'l
públich s'aprèn de memòria y canten
després els boulevardiers y les g r i s -
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selles. Un veritable triomf pels autors
y pels artistes plens d'una alegra picardia.
E l Theatre des Capucines, ens ha fet
conèixer d un cop tres pesses ben parisenques. Ce qu on peut dire!.. . L'autre m a r í y L a Surprtse, totes lo suficient enjogassades, perquè s hi rigui y
s'aplaudeixin.
'-^
A la Porte Saint Martin la comèdia
en tres actes de Bourget y Beaunier La
Crise, ens ha donat a conèixer potser
un nou especte d aquets autors, com si
entremitj de la despietada fredor dels
problemes socials ens volguesen mostrar
les morals torturacions individuals que
sovint ne son causes d aquets conflictes.
L assumpte es prou interessant y 1 trevall prou digne dels seus autors, perquè
pogués obtenir un dels millors èxits d
aquesta sala.
L a gent de la Gai té Rochechuant. ea
cambi s entussiasma amb la comèdia
d Henry Darcourt L evasion du capil a í n e . E s una comèdia tal com les entenen per aquest nom els barcelonins. Així»
es: embolichs y equivocacions més o
menys ignoscentes, amb situacions de
clown y xistos baratos. Molt poca cosa
literàriament
A l Chateau d Eau: L e Revue. Encara un altra revista de Timmory y
Marsan, escrita amb 1 únich fi de divertir als revisteros (?)
Y per si no n'hi hagués prou a la reobertura de Marigni, han presentat una
revista en trenla s i s quadros! escrita
per Michel e arré y André Bardé. que
té m é s despectable de Circh Eqüestre
que de teatre
Gaspard de Besse al Antoine,es una
historia amorosa en terres de Proven»,
plena de perfums de flors y claror de
sol, y potser 1 únich defecte que tè es
1 ésser escrita amb un esperit poch meridional.
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Y afegiu an aquest seguit d"estrenes,
represes tant interessants com la Sapho
de Daudet, el Don J u a n de Mozart y
Hélèue de Sparte.
Al teatre de la Scala s'ha estrenat
també L e s trots amoureuses, opereta
tres actes de Franz Lehar. Vosaltres

que ja coneixèu y cantèu les notes d'
aquest autor, podrèu endevinar 1 èxit
qu ha tingut aquesta nova traducció que
potser algún dfa també arribarà a Barcelona, ja que la música d en Lehar
triomfa per tot: tant a q u í com a l Masnou, que deyen en el Qutquiriqui!
LOGE

Arts Plàstiques
L'home proposa y Deu disposa, diu
aquell popular refrà (fallende l'Ebre.
Aquesta setmana, en diumenge, se m'ha
girat la paella; he fet per forsa, de burgès, d'obrer, he fet corrúadarrera delís,
m'he endiumenjat, he anat pel passeig
de Gracia y per les Rambles, sinó gosant,
al menys fent veure que gosava y veyent
gosar a n'aquest estol de barcelonins
qu'estàn encauhats tota la setmana esperan el diumenge pera anar a la costum,
a lluhir, esbargintse, colzejantse amb la
classe acomodada. Noyes de fàbrica y
obrador, salta-taulells y aixuga-tinters,
menestralets y humils burgesos, tots en
và y vé tumultuós, tots confonentse amb
senyorets de cases bones qu'amb un
gros clavell al trau, barret d'estiu, bastonet prim y botes grogues diuhen coses
picaresques a les damiseles cursis de barret guarnit amb cintes que'ls dimecres
mercadejen als encants, fent veurer que
descendeixen d'algún d'aquells antíchs
virreys d'índies, mentres les m a m à s
amb mantellina de color ben poch vistós,
v amb uns ulls de cassar gendres totes
cstarrufades de portar al mercat al seu
P'wpollo, fan notòria traydoriii a lo que
e" part podria tapar aquella munió de
rebrechs; y van a missa al Pí, y a Sant'
Agna, y al Passeig y al Saló Reig, hont
amb motiu de la Tómbola benèfica hi
acut lo bò y millord'aqueixa noble ciutat,

hont se confón tot, y jo, a causa de no
poguerme esbargir com de costum per
les montanyes vehines, per tenir al
meu petit acompanyant al llit, al meu
pobre petit Faune, amb febre de trenta
nou graus, trist, ben trist, de tenir de
trencar la meva sana, la meva senzilla
costum, d'enlilarme dret pels corriols y
sempre amunt cercant ayres delitoses, a
cercar y respirar l'alè dels pins, he tingut d'anar descendint a la ciutat, sol,
ben sol, donchs tota aquesta gent de la
ciutat que gosa colzejantse amb la gent
d'upa no'm fà ni'l més petit bri de companyia; y com no hi hà mal que per bé
no vinga, diu l'altre refrà que també es
de la mateixa procedència del primer,
després d'haver estat molt ocupat tota
la setmana en els afers de la manduca
no'm restava més que'l sant diumenge
pera escudrinyar tot lo que podia donarme motiu pera omplir aqueixa crònica
de les A r t s p l à s t i q u e s , y deixantme portar per tot aquell bé de D é u que com
carn que ja es del llop a la seva boca
se'n và tota sola, me'n entro a la casa
Reig, y me trobo alli, com planta exòtica
y tafanejo y observo còm les damiseles
que lluheixen pellinguets no proben pas
la sort. Allí hi fan les senyorasses son
gros cercle, vera fita hont no pot entrar
la menestralia cursileta, donchs qu'escartar la bossa, això es ja cosa que no
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està a son alcanç. A l fons, hi hà l'exposició de les pintures qae'n G . de Grau
ens mostra. E l senyor de Grau es un artista, y ho dich, ho recordo no per lo
qu'ara ens mostra, sinó per lo que d'ell,
en altres exhibicións n'he vist. L o d'ara,
ja's diu quelcòm en aquell cartell qu'ha
fet pera cridar l'atenció d'aqueixa migrada exposició, qu'es humorística, una
gatada talment, donchs que de gats se
tracta. Sembla en conjunt, l'obra que
l'artista ha fet sols en les hores que
ha tingut de desorientació, en moments en que ha perdi.t aquella facilitat
de que se sent possehit, en hores delitoses pera la creació; en ben pochs d'
aquells assaigs s'hi deixa traslluhir una
fermesa que d'aquest autor recordo, en
color y factura. L i diria que en son bé
y en bé de l'art se'n tomí per son primitiu camí y qu'abandoni les gatades.
Després d'aver batxillejat, sadoll d'
ingrats perfums industrials que fan tan
gros contrast amb els flayrosos y sans
ayresde montanya, abandono aquell cau
de vanitosa caritat, y vaig passeig avall,
y entro al Fayans, y resto embabiecat
al enfront d'unes artístique fotografies
d'en Martí Olivares, ./OM plus en tecnicisme, y selecció ad hoc en els assumptes. Tot lo que en l'art pot invadir la
fotografia ho ha trobat el senyor Olivares, arribant algunes d'elles a confondres
amb dibuixos al carbó. E I senyor Segrelles es un jove actiu y qu'arribarà hont
se proposa, donchs es estudiós y ho demostra en sos estudis, bodegóns, hont la
mà fà corre el pinzell amb una agradable
facilitat sense ratllar en manera. Després, de dret, hont la santa costum barcelonina enmena a sos conciutadans, a
can Parés, quina exposició es la de la
passada setmana. Uns paissatjes bon
xich plens de crueses, d'en Agapitu
Cases; un retrat acromadet, tal es el
genre del autor, acostumat a pintar fo-
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tografies, el «senyor Montserrat, y uns
valents estudis de flors amb un paissatje
ben hermós anch que faltat de sol, d'en
Capdevila, y després, llest y enterat d'
aquest gros moviment d'art d'aqne.st
empori intel·lectual barceloní, amb el
nas sadoll d'ingrats perfums industrials,
cansats mos ulls de vestimentes cursis
amb barrets bons fets de cintes mercadejades els dimecres als encants, que
fan de march, a uns ulls de esguart
tristoy y malaltiç, bò y anyorànt les excursións que faig pel bosch en jorns de
festa, vaig ansiós dret a ma llar, pera
saber lo qu'haurà dit el metge de la febre de mon petit Faune, del meu petit
company dels jorns festius.
FAUNE

Enyorament
Blanques mans d'ivori
melengiosament
desvetllen dolceses
al cor amatent.
Dolsa sinfonia .;
l'escolten aucells
y sos cants escampen
per «Is blats novells.
Oh, mans delicades A'.
d'un escels encisi
Del vell clavicordi
en ías paradís I
Robar vull les notes
que son voluptat.
Llàgrimes daria
a ton blancb teclat!
Y boy recullintles
eixos dits d'argent,
moriria amb joya
sofrint fermament.
EMIU G R A E L L S CASTELLS
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A una noia qu'es venta
L o vano bellugau, donzella,
Plena d'un sant encisament:
E s tota cosa una maravella
Ab resplandors de fé novella
Vista aixís. ràpidament
Sota'l blau dél firmament.
En vostres ulls molt temptadors
Dolceses inconegudes s'hi escriuen
Se n'esvaieixen les dolors...
Y ab lo bon vent les ilusions reviuen.

•

II
Sou com una inmensa flor
Que'al creixent de i'istiu
Somriu
Vibranta de tendreça y de dolor.
D'una polsina d'or embolcallada
Boi torbada
Pels records ab que os acarona innocenteça
Caminau ben apietada
Hnllà d'enllà perduda la mirada
Y gaudint ditxosament los somnis d'infanteça.
Jo admir la vostra beatitut
Al veure-os avençar ab tanta pulcritut
Lluny de les grolleres coses de la terra...

III
Cupido, prou destre, observa ab dolceça
Veient-vos manyaga lo bano agitar,
Os esguarda'ls ulls brillants d'altiveça
Ab molt gai mirar
Y enllà, solicit l'arc apuntant ab justeça,
L c curs seguint-vos de l'innot pensament.
Rapit, diligent,
Ab somriure clar
D'un encís traidor,
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Ne fereix lo cor
Del pobre qu'en somnis volíau lligar
Ben estretament
Per joguina vostre y fer lo seu torment.
m

i v

Perquè la vida es aixís, germana:
Llavors sota'l foc d'una mirada
L'etern renovar del mon, qu'altra vegada
Torna reialitat lo desig y ab més ufana
Somriu de cara al sol, enlluernada.
Com 4'aire qu'agitau tota galana
Sucseicixe-s en nostr'ànima indomada
A la fúria inclement de turbonada
L a dolçor qu'es més suau y es més blana:
Triumfo voluntat si es ben portada.
V
Vostr'esguard es reflex d'eternitat
Que diu coses quietament
A b delicia complascent
L o vano en les mans vostres es ceptre benaurat.
Blanc, d'una blancor divina, el pervenir s'esfuma lentament.
ANFÓS S A N S I R O S S E L L

mim
ELDORADO.
E l g r a n Aleix, drama en dos actes de
Joan Puig y Ferrater.
Fort com una pintura al tremp, aquest
drama rural que'ns ha presentat en Puig
es una nota ben personal y ben robusta
dintre la temporada de' Sindicat; es E l
g r a n A l e i x obra de colors decidits, de
ratlles fermes y segures, de situacions
valentes, trevallada tota ella al foch de
la passió; es, en una paraula. E l g r a n
A l e i x una obra ardent. Però, per misteri de l'art, per sortilegi de l'esperit del

artista generador de l'obra, aquesta,
que podria ésser un drama terre a terre,
se conserva sempre en forma tal d'equilibri que admet, per un igual, la cruesa
real y el lirisme literari: lo naturalista
y lo romàntich, \o justificat y\o injus-

tificat... tot. Tot passa y s regira y
s'enfohza y s'aixeca en la intensa corrent
de forsa y de color, de passió y caràcter
amb qu en Puig ha sabut ve>tir una faula inferior—quin dupte hi hà—als persona tjes que la juguen.
E l gran Aleix và pendre per muller, a
ciutat, en temps de la seva joventut, a
Sofia, dóna que ja tenia una filla, Noemia, que no era pas d'ell. L a prengué
per muller, y amb sa filla, la portà a casa
els seus pares un bon vespre, dihéntios-
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hi: Aqui us porto la meva muller y la son ànima les xafarderies y maldicenmeva filla.
ct'as: xafarderies baixes y arrossegadisAquesta bona acció Sofia devia agrases passions que semblen encamarse en
h
profondament; però Sofia es una la figura de «Moas», felicissima creació
i d'aquestes tan comuns en les nos- de la ploma d en Puig.
irt-- assoleyades terres, més propenses a
«Moas», vell rodayre, venedor d heri-sions negatives, als odis y a les bes bones cercades en recons olvidats,
rancúnies, que a les grans accions y a de caragols y tòfones qui fà la vida de
les gerdes generositats. Basta, donchs, casa en casa oferint les seves futeses a
que l'Aleix, que's dedica a la cria de se- cambi d un mòs de pà, d'una prenda de
mentals per la remonta, qu es home amaroba) d'un got de ví, v à duh nt d'un
alegre. expansiu y generós y qui lloch a 1 altre els secrets y les calumnias.
ha de recórrer, per la seva feyna, cons- E l l es qui, pera ablanir a Sofia, dóna
nent la comarca, cometi alguna poch caritativa, l'entera de tot quan sab
traydoria a la muller, perquè aquesta, del seu marit y fins pot ser de lo que no
gelosa, amb tota la gelosia dels febles, ha sabut may, pera que, en paga del
li guardi ja un inesborrable rencor. Ren- verí filtrat, li dongui ella un rosegó
cor avassallant, terrible, que converteix de pà.
lo que deuria ésser dols agrahiment en
Aquesta figura en Puig ha sabut vesafrentosa vergonya, el dolor en odi y les tiria d un no sé què llegendari que 1 ha
llàgrimes en proitges verinoses de
feta passar de lo real a lo representavenjansa. C a r Sofia sofreix terriblement tiu. Moas» es més que un home: es
al veure qüe'l seu marit, si la traheix y l'esperit covart del mal prenent la forma
humilia, es perquè la té dominada per lo mesquina y despreciable de la xafarderia
que và fer per ella. Ella prou veu que y la maldtcettcia,
l'Aleix estima com a propria a Noemia,
Donchs bé, en l'antagonisme dels cala noya que no es d'ell, però l'odi de la ràcters de marit y muller descansa tot
dina que sent despreciada la seva perso- el pès dramàtich de l'obra. No cal pas
na abans que tot, es en ella molt més ara que us conti còm un noy que recull
fort que tot l'amor de mare.
l'Aleix per un cami y'l porta a casa seva
En aquest antagonisme de caràcters encén 1 ànima de la dóna en ira y gelodescansa tot el drama. E l s epissodis,
sia perque'l creu fill de l'Aleix, fill d'ell
com els amors malhaurats de Noemia,
y de la dama d'un castell llunyà de qui
les escenes dels germans, les visites dels
«Moas» ha parlat a Sofia. No cal que us
amichs, son medallons que ornamenten digui còm aquest epissodi fà eixir a la
«1 conjunt, que venen a ajudar a la pin- superficie el drama interior, ni còm Noetura de l'obra, quan no a destorbaria. mia s'entera de que no es filla de l'Aleix,
Tot lo que s'aparta de TAleix y sa mu- ni còm podèm compendre que Sofia no
ller resta enfeblit; tot 1 interès descansa ha estat pas may una santa dóna, ni còm
sobre aquestes figures, dos éssers de mort l'Aleix de la cóssa d un cavall que
cam y ossos qu'en Puig ens ha presentat està curant, cóssa, segons sembla, proamb singular fqrsa y decissió. Son elles vocada per Sofia, que ha estat molestant
duguem tigures reals tocades, però amb a la bèstia expressament. No cal que us
«perit poètich, les quals, sens dupte,
parli de tot això, car es ben poca cosa al
Tenen realsades, ell, per les simpaties costat de les ànimes que'ns ha pintat en
<1UP 1 volten, ella pel foch qu encenen en Puig, del foch que ha posat en la seva
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obra y de la impressió viva que fà tota
ella.
Jo no vull parlar ara de construccions
escèniques, ni de mestres y deixebles, ni
de situacions y finals d'acte. Potser si
qu en Puig, en E l g r a n A l e i x , no'ns ha
donat un model d'obra teatral; potser si
que hi hà relacions poch sòbriesy que no
venen naturalment portades; potser si
que hi hà frases que salten atrevidament
fora de Uoch; potser si que'l segon acte
no està, teatralment, ben ajustat, però
ja he dit al comensar qu'en Puig ha pintat al tremp, a grans masses y amb segures pinzellades. Y que D é u li conservi, car en un teatre qu'estès calent per
una temporada, E l g r a n A l e i x no seria
pas fàcilment retirat del cartell.
A h , no hi vaig saber veure les crueses!..,
Per l'interpretació, no mès podèm tenir elogis. E s , sens disputa, l'obra que
han representat millor els actors d aquella companyia. Donya Emília Baró sapi
gué lluhir tot el seu talent (y a fè que n
cal) en el paper de N'Oemia, figura combatuda pels més forts dolors, y que té
entrades a voltes un xich violentes, en
el diàlech, qu'ella và resoldre amb gr^n
maestrfa.
Igualment mereix un calo ós elogi la
senyora Roldàn. Difícilment altra actriu nostra encarnarà 1 ànima seca y maligne de Sofia amb la pastositat y vida
amb que ho ha fet aquesta distingida
actriu.
E n Borràs, en «El gran Aleix», molt
ensopegat de tipu, d'ayre y d'expressió,
con> en Capdevila en el «Llucià», jovenot rústech, però dexcelent bon cor,
que và interpretarlo exactament. E l s senyors Galceràn y Bargés, molt bé
també
Cal també dedicar un paràgraf a n en
Tor, que và fer d en Moa - una crea

L a decoració, falsa de color y mo't
poch característica.
Durant el segon acte. l'escena e .
massa clara.
NOVETATS.
Diumenge a la nit và tenir llocb en aquest
teatre el debut de la companyia italiana del
senyor Sainati, qu'estava anunciat per divendres. .
En Sainati, director de l'esmentada companyia, es ja conegut del nostre públich per
haverse donat a conèixer com actor còmkh
en la companyia de la senyora Vitaliani.
Però la revelació del nou quadro de companyia que avuy s'hostatja a Barcelona ha estat la de la senyora Sainati. actriu de gran
talent y rica d'expressió, que và mantenir
subjugat al públich tota la nit amb son art
exquisit.
Sabut es, puig se llegia en els cartells, queia companyia del senyor Sainati posava repertori del teatre Gran Guinyol, de Paris.
Obretes en un acte, impresionistes, esgarrifoses, encaminades a mantenir al públich en
tensió nerviosa una estona, per arrenca: .
finalment, amb un cop segiir, una forta ovació. i^fíWits
Aquest teatre de Paris té 1 seu públich, els
seus actors y el sens autors. La companyia
Sainati, al portar a Barcelona aquest geurc,
poch conegut del nostre públich, ha obtiagut
un èxit brillant.
Quatre obretes s'estrenaren diumenge passat, tres d'elles pròpiament perteneixents al
genre guinyol: Al moulino, Lui, Aulòmata.
Perquè Is nostres llegidora se puguin íer
càrrech de la naturalesa del art de la companyia Sainati, d' narém una lleugera idea ce
dugués d aquestes obretes. les mès representatives del genre.
L'autòmala. Heusaqui un senyor que posseheix el dò d'hipnotisar en tal forma, que Is
seus pacients sofreixen els efectes a Ihora
qu'ell vol y passen a ésser uns veritables autòmates de la seva voluntat. La dóna de
aquest senyor té un amant, y com ell ha eisajat el seu procediment amb dia, la muller
comensa a témer qne durant ela estats hipnotichs no li hagi fet revelar el seu crim. Aqv*-
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ti suposició la posa en un estat de ner viosisme terrible, y al confessaria al seu amant,
prenen el determini de fugir. Tot està disposat per la fugida, mes vetaquí que quan la
muller infidel và a cercar a sa casa a l 'amant
pera pendre l tren, arríva en un estat d'excitació alarmant. Al desferse de l'abrich, en la
caputxa, trova una daga que no sab qui l'hi
ha posat. Ella sols té l'idea de que a les cinch
lia de fer quelcom important. Y al tocar les
cinch, laulàmata, la dona, passant repentinament a l'estat hiponitich, prèn la daga, y
quan l'amant và a ferli una carícia, 'Imata
enfonzantli la daga al coll. Al cap de pochs
segons, la dóna desperta, y al veure a l'amant
mort se desespera y crida auxili, pensant que
algà l'ha assessinat.
Com se pot veure, tota aquesta obreta và
encaminada a produhir la terrible impresió
de la dóna enamorada que assessina al seu
amant en plena inconsciència perquè es autòraata de la voluntat agena
Iversemblant... Impossible.
Però, en cambi, L u i ja es altra cosa, que
pot ésser ben real y que produheix una in.
esborrabli impresió.
Una pobre dóna de mon està a casa seva
sense una pesseta. Una amiga entra a enterarla d'un terrible assessinat que s es comès
en la persona d'una vella. La policia sospita
•[ui es l'assessi, y els diaris porten les seves
senyes. La més remarcable es una cicatriu en
el bràs esquer. Quan estan llegint, algú demana per entrar. L'amiga faig; entra un
ubriach de sinistre aspectre. Fà tancar la
porta. Ensenya una anell de dóna. diners, y
es terriblement acometiu. I-a pobra dóna de
mon comensa a tenir pór. L ubriach treu un
revòlver, una /a/a y amenassa a la dóna si
crida. La tracta a n ella com un veritable
apache, fins que, per fi, s'adorm tenintla a
n'ella agafada pel coll. Ella sospita, li mira'l
bràs esquer y hi veu la cicatriu. Vol fugir
y no pot. Cerca la clau y triga a trovarla.
Quan la té y và avisar a la vebina. aquesta
la fà tomar a entrar per anar a avisar a la
polida. La situació es crudel. Sobrevenen
disputes entre ella y I ubriach. que comensa
a témer que I vulguin delatar. La dóna, desamparada, plora y suplica. Per fi la policia
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arriva y l'assessi es agafat, en mitj de gran
ovació del públich.
Per lo dit ja's pot veure que l'interpretació
té gran part d'èxit en aquestes produccions.
En Sainati, com ella, representen Lui amb
un luxe de detalls verament esgarrifosos.
Es aquest un espectacle que impresiona
fortament.

TIVOLI
E l prop passat divendres estrenaren
l'opereta arranjada L a Corte de B e a t r i s
que el públich rebé amb mostres de desagrado per la lletra y per la música.
E s un abús el representar tota opereta, sigui com sigui, y sobre tot si es d'autors poch escrupulosos, que sols miren
l'èxit pecuniari, tal com ha passat amb
aquesta estrena. E s una llissó aprofitable.
L a presentació escènica bona, si re
pintessin aquella caseta de centinella
que sembla una barraca de banys.
Els actors es portaren molt millor de
lo que l'obra s mereixia, sobretot en
Pedrola y la Pura Montoro, molt ben
secundats pels demés.
Han acabat d'omplir els cartells les
obres darrerament estrenades, anunciant pera el dia 10, E l cuarteto P o n s ,
sense posar allò de sensacional y g r a n
é x i t o en Madrid.
L1HICH
La companyia valenciana dels senyors
Gregori y Jena. assole;x en aquest teatre
un èxit felis; les populars vetllades valencianes seveuhen forsa concorregudes,
aplaudintse les obretes Fora baix. Nil de
albaes. L a chala, Un flamenca d'Alboraya
Mort en vida. Dia de prova. E l dichara
chero y tantes altres del exiens repertori
regional. S'hi distingeixen en totes elles
a més de les tiples Carmen Alfonso, Vi
llasalero, Corro y Ripollès, els actors se
nyors Mariner, Marcos. Moraleda, Pi
cher y Gurina.
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tSPANYOL
Poques vegades s'ha presentat a Barcelona una companyia tant digna d'ésser
aplaudida, com es aquesta; no ja solzament en el trevall dels artistes que la
composen y de les obres que representen
sinó. mes que rès, en la presentació escènica, qífé avuy dia, tots, absolutament
tots els teatres de Barcelona, podriao
anarhi a apendre; les operetes Boccacio,
E l conde de Luxemburgo y Casta Susana,
no'ns deixaràn mentir. L a passada setmana se celebrà la Serata d'Onore de la
dístiogidissima artisia L i n a Sartori, representantse amb tal motiu la opereta
d'en Chivot y Duru y el mestre Andran,
Cicalaé Jormica, obtenint un èxit immens, ella y tota la companyia. S aplaudí també fortament !a presentació escènica y el notable trevalí del director de
orquesta; la senyoreta Sartori cantà amb
una gràcia inimitable algunes cansonetes italianes queentussiasmaren al selecte públich congregat en aquell teatre.
Per molt aviat, s'anuncien grans novetats; no deixarèm d'assistirhi, ja que
es aquest un dels pochs locals de Barcelona aboni encara s hi fa Art.
NOU
Amb l'opereta L a Comedianta celebrà
son benefici la aplaudida primera tiple
Consol Bailo, que obtingué una torta
ovació.
Se continua representant l'obra (?) de
AsencioMatas.quedupertíml focapena,
que. al nostre judici, li quadraria millor
el de Foca... solta, ja que la gràcia y cl
bon gust s'hi veuhen brillar per la seva
ausencia. Llàstima de decorat, y de fer
perdre lennps als actors pera estudiar esperpentos com aquestl Aquesta setmana
Canto de primavera.
COMICH
Hè> de nou, com no siguin les representacions de E l rtfajo amarillo y L a
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mujer moderna, que son aplaudides diàriament, més la primera que la segona.
El públich de bon gust, ja n'està tip de
operetes vieneses... en espanyol, quina
sola y única salvació està en la música.

AiiüPACMMS Y SOCIfcTATSj
Centre Social de Betlem.—Diumenge a la
tarde posaren en escena la comèdia en tres
actes F i , Palria, Amor.
Aqtests novells aficionats ja compenetrat
de que saben fer comèdia, representan les
bres sense assaijar y per dit motiu surten les
obres desgavellades com sucsehi diumenge
Tant sols direm que la interpretació fou
regular y prou y qu'l públich escaseji.
Recomanem al senyor Oliver com a director, tingui acert en esculltr obres v no llaunes
y que sobretot fermesa en els assaiijs, de lo
contrari allí ahont hem vist plens a vessar
ben prompte hi veurem solitud y gràcies. Esperem quedar contens en li propera funció
en la que vegerem anunciada l'eslrena d'un
drama, escrit del reconegut dramaiurch senyor Albanell que ha sigut bateijat en *La firma en blanc.»
Aleneu Obrer III districte.—Amb goig hem
vist anunciat en aquesta entitat la represa del
grandiós drama del nostre Rusinol La mare,
confiant el protagonistas a la senjora Hugas y
al senyor Perbellini (N.) Augurém l'exit.
També hem vist la nova de la estrena en
aquesta entitat de l'obra nova del nostre
amich Graella Com s'enreda la troca.
Agrupació Art Pove.—Dissapte a la velll»
aquesta agrupació, donà una representació
del drama d'en l'iglesia; La mare eterna y de
quina iuterpreiació es digne d'elogis la novella dama jove senyoreta Sasac, qu'en lo paper
de «Jfanó.ts'enmotllà amb una esquisidésa y
sentiment admirable, valguentli fortes ovacions. No aixfs ho podem dir del sexe forl que'l
senyor Esplugas feu un *Florenci» aceptable
y res mes. El ; enyor Dejean en el tGabriel» j
com a director (si no ns equivoquem) et censurable son trevall per lo deficient. Els senyors Zamora, Cabanelles, Vallés, y Palmerola
nosobresorliren. La presentació no molt bona.
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El publich ens semblà el mateix del que
asiisti en ona funció memorable de l'Assiatic,
la que'en coneixeren algun j ho acaba de cer:ar el que durant la representació els esaadors parlessen amb els comichs com si
cstiguessen amb família.
GRACIA.—Societat L'Arleeà.—Diumenge
pnssat ademén de la representació de la comèdia castellana <£/ Padrón Municipal tingué
lloch l'estrena del drama en un acte original
d'ae Joan Ibars La fill* del marcat de quin
no se'u pot dir rés que pugui estimular al autor. L'interpretació anà mitjanament y prou.
VA publich igaoscent com sempre aplaudí fent
sortir al pare de la criatura en el palco es
ceoic.
Centre Catòlic Obrer de Sant Vicens de
Paul.—El passat diumenge s'inaugurà aquest
Centre instalat en (I carrer de Balmes (avans
Cinelin), sent la primera representació el drama en tres actes de'n Pere Boquel Com les
olives. El director de l'agrupació dramàtica
iiue hi actuà es l acliu y discret senyor Berenguer qui posà l'obra umb tuta la cura y propietat corresponent.
El desempenyo lou brillant, habenlse distingit en llurs paper» els senyors Berenguer,
Amills, Gota y Folch" Posteriorment se posà
en escena la bonica comèdia en un acte de'n
Kustaguera Divendres ò Por folio de disbarats interpretada discretament pels senyors
Corbera, Anglada. Marti | Gomila.
La Margarita.—La comèdia en tres actes
Swreda y Companyia de'u Teodoro Baró fou 1'
obra que constituí el programa del passat diumenge baix la direcció del senyor Cabanyes
qui per ésser la primeia vegada qu'ha aceptal aquest carrech ha sapigul portar el timó
d'aquest quadro escènic, secondat per les senyoreus Cama y N. R. Morros y senyores Regas. Mani, Puyol y Hunguet quins trevailaren discretamen .
SANT GERVASI.—Centre Autonomista
Català.—Las duï» comèdies en un acte La
feina de n Jafà y Niu de aucetlets, constituífen el programa del passat diumenge, amb
una excecusió digne de elogia per part de Ics
senyoretes E . de Sala y Sala y senyors Bartrina y Sala.
Ateneo Sant Gervasi.—Les Obres qu omp i-
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ren el programa del diumenge passat foren la
comèdia eu tres actes Don Gonzalo o l orgull
del geck y la pessa La Sospita. En la primera
sens excepció estigueren amotlfaa en llurs papers tots quans hí prengueren part. El senyor
Castells en la segona produí contínuament
hilaritat en la concorrencía.
Ateueo.—Diumenge passat, tingué lloch en
aquets espayós teatre la representació del drama en tres actes de l'Ignaci Iglesias En Joan
dels Miracles y el quadret dramàtich en un
acte Bèstia asennyalada.
Tant en-una com en l'altre respecte a 1'
excecusió sortiren bastant arrodonides, debeutse elogiar en particular el trevall de la senoreta Nogarei y els senyors Capatoos, gala y
Castells.
La direcció lorsa correcte.
Centre Autonomista Català,—Diumenge
passdt se posà en escena La mare amb motiu
d haberse bnudad galanament la eminent actriu Mai la Morera, que feu la protagonista de
l'obra d'una mauera magistral, veyentse secondada dnscretament per la seuyora E . de
Sala y Loran y senyores Boquel. Sala, Oliveras, Serra y Carnóu.
El senyor Boqueí, en el Manel y el senyor
Serra en el Uestre son els que mes sobressorlíren com també en Sala eu llur paper.
La presentació e&cèuica, fou aplaudida.
POBLET.—Ateneu Regionalista.—El passat dissapte, dia 4, tingué lloch la funció de
benefici dels aplaudits joves del quadro dramàtich de la casa, senyors A. y S. Jordà.
El programa el composaven un drama en
ires actes «.asteilà y la bonica sarsuela dels
senyors Rusinot y Morera: La alegria que
passa.
v
En el drama s'hi lluhíren (volèm dir que
savian el paper) els dos beneficiats y la senyoreta Roca. Els demés no afrg.reo rès més als
llaurérs congueríls darrerament. Sols la senyora Garcia se portà admirablement en son
antipàtich paper D'actrius d'aquesla naturalesa no estèm avesats a veureu en aquesta
casa.
En La alegria que passa s'hi distingí notablement el senyor Martell en el fill del alcalde. Aquest jove progressa de dfa en dia sense
que'l senyor Director se'n dongui compte;
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escollí, sinó, el públich qu'es el jutje suprèm
en «quesies coses. La senyoreta Roca, encara
que no vestia amb molta propietat, và fer una
«Zaira» plena de sentiment; la escena que
tingué amb en Martell, es de lo millor qu'hem
vist pei aquesta juve actriu.
Secundaren discretament els seuyors Avifió, Rodrigo, Sanchis y algún altre.
La part musical, a càrrec i del mestre senyor
Massagué, cuidadissima y els Chors molt a
l'hora.
El decorat, tant en el drama com en la sarsuela, massa dolent y pobre malhauradament.
L» direcció, regular, y el públich moll poch
atent.
GRACIA.—Alenèu de U. F. N. R.—El
passat diumenge dia 5, la companyia Gené
Tort, posà en escena la hermo^a tragèdia de
don Àngel Guimerà: Re) y Monjo.
La execució pecà de manca de ensaitjs, sobressornni, però, en alguns passatjes el senyor
Toll, encarregat del protagonista, y la senyoreu Colom |ue sapiguè defeosarse valentament. Els demés, secundar, n amb bastanta
Justesa, excepte algún que estava completament fóra de tò.
Kl decorat molt aceptable, y el vestuari
propi de I època, y esplèndit en riquesa. L»
direcció superior; es de les vegades que he.ii
vist lesfiguresmé. beu colocades.
'
Per fí de festa, AU peut de vos/è amb regular execució.
—Foment de la Sardana —En honor y benefici del celebrat Director d aquesta entitat
senyor Munné. s'hi representà Mossèn Janol.
De l'execució dihèm que fou excelent, y aparl
d'algunes escenes de conjunt que potsér no
anaren del tot ben ajustades; en els moments
diamàtichs, el nombrós públich s'hi aboca,
deleitantse de la florida prosa del gran Guimerà. El senyor Munné feu una tasca honrosa, dibuixant el difícil paper amb gran voluntat e intensitat dramàtica, valguent son
trevall justicioses llohauses. Això y les moltes
simpaties amb que compta, fou que sortís
trionfador en la vetlla per ell de dolsa recordansa. El senyor Vilar feu un «Toni» molt
en caràcter. Ajudaren amb molt bona intenció, la novella actriu senyoreta Saumell, que
feu la «Rosó» amb gsntilesa, y els senyors
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Blanch y Castelló; el primer, potsér se li
coneix mas>a que's molt comensant, més el
segón per la seva manera de detallar, vegerem qu'es un consumat actor. Compliren els
demés pel bon arrodoniment de l'obra. El
públich, sati-fet, y el beneficiat també pot
estar content del benefici.
BARCELONETA.—Atenèu del Marquès
de la Mina.—La vetlla del diumenge prop
passat, tingué lluch el debut de la companyia
que dirigeix el primer actor, e i Ferràn Forga amb les obres, La Santa y L a Mà de Mico.
L··s senyoretes Raimonda, Virgili y Dolors
Jordà, feren un trevall merítissim, y els senyors Forga, Vera, A. Clapera, Vifiasy Jordà,
estigueren tots en caràcter, sobre lot el senyor
Vera, qui al sortir en escena se guanyà les
simpaties del públich fent el paper de «Senyor Josepet» en la primera obra. Per fi de
festa, el quadro còmicb-dramàtich de la ca^a,
baix la direcció del senyor Dalmau, posà en
escena l'aplaudit juguet còmich en u.) acte
Ais peus de vostè, prenenthi part la senyoreta
Dolors Jordà, y eU senyors Dalmau, Puig,
Rafart y Farré. Ho feren moll bé la senyoreta
Jordà y el senyor Dalmau, arrodonint els
canjunis, els demés. Gal fer esment a n'
aquests senyors que pera ferriurer al públich
sol ha de limíiarse a dir lo que l'obra marca,
perquè's donan cassos en que per afegir paraules més aviat cauhen en ridicol que no
altra cosa. Es un concell que'ls hi recomanèm.

| tebitstres CtrrespMsab |
R I P O L L E T . — s ' e s U n f a m trevalls per p o r u r a c a p ,
eo la diada de S a n t J a u m e , ona r e p r e s c o i a c i é «xiraordioarta de Tobra lírica dels senyors Husifiol J Morera, L a nit de Vamor, «n la que bi p e n d r l part d coro
d'aqueaia p o b l a c i ó .
E s p c . é m serà u n aconteixement poques vegades rist
eo aquesta pobla ió.
— T c a l r c Aliaasa.—Diumenge d i a i21a c o m p a o r t o d »
aficionats d'aquesc poble representarà les obraa: u*1

m u n i c i p a l de punt, St promès de ta Carmeta. L a dèria de D. P a u , A eat ealUeta y Joan Trapella.
S r r i n represecudes dites obres peis joves «enyors
A b r i o i i n l . H o c » , Farrés. Mogas, A y m e r i c h , Salró.
Brau. Als na. Gorloa, Canals y altres.
E S P L U G A S D E L L O B R E G A T . — C e n t r e L'Avans —
U n t r i o m f pera l'agrupacid d r a m à t i c a d'aqoeatceoire
v a é s s e r la funcid celebrada cl passat diumenge, i dd
actual.
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OE TOTS COLORS
S« posi en escena el drama de l'Iglesias, E l cor del
pobU y U joguioa còmica L a sala de rebre.
Tou ela que bi prengueren part Taren ajudar a que la
reprocnlació rcaaltéa an example de lo molt que pot
fer aqueata agrupació.
Se dútiogirea eapecialacnt les senyoretes Consol
Rosselló j Terasa Fàbrega, que saben sentir y riure el
personatje que repreaentan.
agrupació que represenuia en cl teatre «Can
Qairse» s'ha disolt, doacbs ela resulta ta pecuniaris no
retponlan als sens sacrificis.
BADALONA.—ü. F . N. R.—Derant d'un públich
nombrosltsim réproeotl r«Estol aititticb» d'aquast
centra, ia tarda del passat diumenge, a hermosa obra
en quatre actes, d'en Santiago Ruunol, L a mare.
Amb imparcialitat dirim que no trorarem acartatel
repirumant dels pcrsonaljea. E l primer lloch de l'interprtudó corrapon al sentor Gili, en el «Manel»,
que'l trevaUA y digaè amb verpader amor. Un defecte
senyalarèm en aquest arentatíat aficionat, qo'ea el d'on
cert amaoarament en el parlar, cosa gens natural y que,
ambcuydado, pot corretgir. El senyor Guardia estigué
moll fells en r.Albert»; el senyors Boacb. «Sr. Carma"it j Sitges *Sr. Trilles», discrets. Particularment el
primer, pjgoeotsc Uubir, no ho consegul. En l'alsidro»
el senyor Lladó hi fen lo que bonament li sigué possible.
senyors Mateu, Pujol, Serrat y Joan completaren
ambacert.
l-aa senyores Vidal y Valiré molt bi. La que feya de
' npiro». cumpll.
El públich aplaudí entussiasmat al final de tots els
actes.
f.a salada rebrà completi'l programa.
PREMIÀ DE MAR. —Associació Catalanista. — E l
oiamcnge prop-rinent la companyia infantil d'aquesta
entitat, que amb u n í acart dirigeix cl senyor Joan Boo", posa'l en escena les obres del senyor Riua y Vitol. EtbayletdeUi Matla y Noblesa d ànima, j el
ooaich dillech d'en Joseph Aanaarats que té per títol:
BallinfantiL
•'unt amb aquest hi alteanarln els jores aficionats J .
Aiher, M. Daresa y B. Durin.
—Amistat Obrera.—També aquesta entitat celebrar!
• i festa teatral, posantse en escena tres sarsueles cas-

ttl anca.
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GRANOLLERS.—Centre Catòlich.—El diumenge a
la nit se posi en escena rl drama en un acte, Entre minayree,
< Hi prengueren part el senyors Boix (N. y M.), Plans,
Captlla, (Ustellet y Xirau, entre altres.

El Misteriós Jimmy Samson
Per haverse agotat el número 225
s'han reimprès els plechs 1 y 2 de

El Misteriós Jimmy Samson
que's repartien en l'esmentat número.

El Misteriós Jimmy Samson
ha tingut, donchs, la bona acullida que's
mereixia, per ésser lúnich èxit veritat
d aquesta temporada.

Carme Buxadós
Carme Buxadós es molt jova, lo que
per alguns es gros defecte, però es també, molt estuaiosa, lo que per tots es
gran y apreciable qualitat.
Aquesta Carme Buxadós qui té en la
euritmla de sa figureta enciseressa on
amalgama de candidesa y de perversitat
sent un grant amor al teatre.
Fruit d'aquest grani amor, qualcom enjogaçat y infantil es son estudi, y truit
d'aquest estudi es el seu aplom en escena, la plàstica y bocalització que dona
als pcr.-onatjes per ella interpretats.
Jo recordo d'ella Zaçd. L'esbojarrada
Una donzella de Nausica, a la que dona
aa gran relleu Gent de platja.
Crech, y crech bé, que la senyoreta Carme Buxadós, ha de fer, pot fer molt, en
bé del Teatre Català.

*

Dimars passat tingué lloch en el Teatre
Principal, el benefici del notable actor còmich
senyor Aymerich. Varen representarse La
Xocolalerela y La salsa de Aniceta. La concurrència que omplenava el teatre và aplaudir sollorosament el valiós trevall del beneficiat.

*

^ reparteixen als nostres compradors
i corresponen als nostres suscriptors 32
Pàgines (plechs 5 y 6) de

Aquets dias la prempsa italiana ha dedicat
llarchs articles a la futura opera de D'An nunzio y d'en Mascagoi.
Aquesta òpera, cèlebre abans de néixer,
durà per títol Paritina.
E l llibre que, com es natural, es de D'An-
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uunzio, es ona tragèdia lírica en quatre actes,
y sembla queTeminent poeta italià ha tingut
l'idea de colaborar amb un müsich pera una
obra magna desde que, segons confessió pròpia, s'es convensut de que. E l martiri de Sant
Sebastià hauria obtingut m é s gran èxit si en
Debussy hagués pres mira d'acompanyar la
representació de un suggestiva commento di

sonni.
L'eminent mestre compositor Giacomo
Puccini està treballant en posar música a V
obra dels germans Quintero E l genio alegre,
que de vindrà segurament, la pròxima temporada l'opera Anima allegra.

*

L a secció moraltsadora del Instituto Benèfica Social ha obert un abonament, que ha
estat rebut amb gran èxit. pera arrendar un
teatre espayòs y higiènich y que funcionarà
baix la base de l'expresat abonament y ahont
se farà teatre moral y per les famílies.
Se obriran dos torns, un els dimars y els
altres als divenders. i
Totes les obres que's representin seran revisades per una comissió de literats competents y's faràn els possibles pera obrir cursos
de declamació y escoles professionals.
No se sab encara quin teatre serà l'escull i t
ni quins artistes formaràn la companyia.
E l Sindicat Agricol de la vila de Mollet ha
contractat pera la festivitat de San Isidro (dia
i5) la notable companyia dramàtica catalana
del jove primer actor en Joan Santacana pera
representar la comèdia d'en M. Folch y Torres
L'Oncle rector y l a d'en Pompeu Crehuet

Flors y violes.
E n el teatre del Sindicat d'Autors Catalans
s'estrenarà el prop-vinent dissapte en Jan
bon home del distingit escriptor don Joseph
M.» Pons y Pagès. .
Segons se diu, la companyia del Sindicat
ha desistit j a de fer la progectada toumèe per
Catalunya.

*

E l passat dimecres, dia i , tingué Uoch en
els salons de la Casa d'Amèrica, un banquet
d'homenatge al egregi poeta Ruben Dario.

OTS COLORS

E n Pompeyos Gener oferí el banquet al
noble hoste amb unes belles paraules. H i hagué una gran joya entre tots. Asseguts a la
taula hi havian en Santiago Rusinyol, ea
Miquel del Sants Oliver, en Pous y Pagès
etc, etc.
A l'hora dels brindis s'aixecà en Ruben
Dario y, emocionadissim, remercià amb tou
l'ànima l'homenatje que acceptava, digué,
com el somriure d'una hermosa donzella ple
na de poixança y fermosor. tirans aplaudiments ressonaren. E l gran poeta tingué uu
bon recort pel mestre Rubió y Lluc.
Nostre amich y company, el poeta Llnis
Capdevila, amich y fervent admirador de 1'
autor de Azul, en representació de D E ToiS
COLORS, brindà trèmol d'emoció per l'egre
gia comunió espiritual que significa la vinguda de Ruben Dario a Barcelona, acabant
amb eixes paraules:; Benehit sia aquest dolç
moment en que là sanch catalana se fon amb
Vulma amernanal

Diumenge va morir, a la flor de la seva
joventut, el conegut dibuixant y pintor dun
Francisco Sardà. L a seva firma, qu;era forsa
estimada, figurava en moltes ilustraciònsJ'
aquí y algunes d'Alemanya.
Promptament serà oberta a can Parés una
exposició de totes les obres de tan assenyalat artista.:

De Societats
Diumenge à la tarda tindrà Uoch .1 la
ventut Autonomista Catalana, una escuUida
funció teatral en la que l'elench de la casa
dirigit per en Ferràn Forga representaran la
comèdia d'en Morató Les arrels y l'arranja •
ment en un acte La migranya (estrena) del
senyor Ferràn Forga.
Pel diumenge vinent està anunciada en la
societat Claris una selecta vetllada teatral a
càrrech del voluotariós aficionat senyor Fi
guerola, posantse en escena l'idili d'en Rusinyol E l Pati Blau y 1 astracanada d'en GÍOI
Comèdia de Comèdies. Procurarem assistir hi-
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