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El nou Concurs
Forman

el J u r a t c a i i f i c a d o r d ' a q u e s t C o n c u r s
bonya Palmira Ventós
bon

Francesch Hatheu

b o n Joan n .

Guasch

bon

Joan

Puig y

Ferrater

bon

Joseph Guardiola

Secretari

E s t è m orgullosos d haver pogut reunir un Jurat compost de persones tan eminents com les que acabèm de citar. Elles son garantia d'acert y serietat, y ademés
son t a m b é persones d'ample criteri y amantes de la joventut. Don Francesch
Matheu, el poeta y l'organisador de la F e s t a de Joventut; en Guasch, el lluminós,
el jove y el fresch; donya Palmira Ventós, l'aplaudida autora de Isolats, punyent
drama de costums y de q ü e n t e t s y quadres plens de color y forsa, en Puig y Ferra
ter, gran temperament d'autor dramàtich y t a m b é gran poeta; en Joseph Guardiola
pintor o literat, literat o pintor, intelligencia clara assedegada pera fruhir la belle
sa, ja en el color, ja en la línea, ja en l'armonía de la frase o l'elevació del pen
sament.
Com se veu, donchs, composen el Jurat figures de primera magnitut dintre les
lletres catalanes. i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ D ^ s i ' •
''•
CONbICIÓNS
Els trevalls deuhen éssfer rigorós* ment originals y escrits en català. Deuran
enviarse a casa'l Secretari don Joseph Guardiola, carrer Bonavista, 16, botiga
(Gracia), per tot el dia 23 del pròxim vinent mes de Juny, en qual dia, a les 9 de la
nit, s'acabaríi el plasso d'admissións. Els trevalls hauran d'anar sense firma. E |
nom de 1 autor, com de costum, anirà dins una plica closa que p o r t a r à el mateix
tftol y lema que'l trevall.
llsP

ELS PREniS
Al c o n t e — 25 pessetes al millor conte en prosa, n a r r a c i ó curta que no sigui
merament descriptiva ni una mera divagació poètica, cal que tingui acció. Les
dimensions han de permetre que'l trevall pugui publicarse en aquesta Revista, si
no en un sol número tot lo m é s en dos E l Jurat concedirà a n aquest premi quatre
mencións honorifiques. Els contes mencionats t a m b é seràn publicats fent constar
la menció. Les 25 pessetes podràn passar a recullirse tan bon punt hagi estat
dublicat el fallo.

339

DE TO S COLORS

Al d i à l e c h p e r t e a t r e . — T a n t se val que sigui còmich com d r a m à t i c h . A
l'autor que resulti distingit amb aquest premi, la revista DE TOTS COL->RS, se compromet a imprimirli el diàlech afavorit en forma que s pugui representar, regalarnhi 50 exemplars y ferlo representar per una companyia d aficionats abans d haverse passat tres mesos de la data del premi.
Ara, per acabar, sols ens resta animar als amants de les lletres catalanes, avuy
qui ho dupta adormides, per que tots, a la mida de les seves forses, acudeixin al torneig, honrosos d ésser judicats per les persones que forman el Jurat caiificador
d'aquest nou concurs DE TOTS COLORS.

Breviari
L a d a m a del t r e n
Aquesta hora es la romàntica del morir del dia. E l cel es blau y mate. Els
oronels xisclen estridentment y volen.
Les innobles sirenes de les fàbriques
innoblemen llensen a l'aire sosxisclets allargussats y tallants com un ferre de la
tella Toledo. Els obrers, expansius y
brutals, eixa brutalitat dels innoblement
jur^'its a un esclavatge, invadeixen les
vies y parlen a grans crits... jo vaig de
viatge.
Quan per fí! 'm veig sol en un v a g ó
del ràpid respiro sorollosament. E l soroll plebèu y esgangaller de les grans
ciutats té I meravellós dò d atacarme terriblement els nirvis,—mos pobrets nirvis d'estràvich, mos pobres nirvis de
neurastènich, d'amant de la divina carn
y de la divina absenta —. Barcelona no
es. ni molt menys amb tot y ses llurs
pretensions, una gran ciutat, però pensa serho, lo que m'irrita més per lo poch
aristocràtich que resulta aquest ideal.
El tren và a marxar y en l'anden augmenta la g r e g u e r í a de la plebs, m é s o
nenys adinerada pero plebs en son fons:
comiats intermenables, exclamacions,
^corts, e n c à r r e c h s .. De sobte s'obra
'a portel-la del w a g ó y entra una dama

sola y misteriosa y bella; per le que deixen endevinar un vel caigut desde'l berret — brú, amb amasones altes— al pit
y un guardapols folgat y el-legantíssim,
A la seva silenciosa y breu salutació
responch jo, digne emulador d'aquell incomparable dandy qu es denominà Dom
Jules Barbey d'Aurevilly, amb el m é s
g a l à n de mos somriures, cota la testa y
gairebé flectat un genoll.
E l tren ja corre per entre camps de
blat y vinyes pomposes... Ella, gentilissima pero sempre silenciosa, arranja son
cabàs dalt la xarxa de demunt el seyent,
se treu el guardapols, cerca una pose
còmoda y correcte y's posa a llegir—Z,a
A l t (sima, de Felip T r i g o , el noble poeta m i t g Juan Ruiz y m i t g A n d r è Chenier—-', :
L a seva vesta alba y cenyidissima se
emmotlla Uascivament als pomposos beires dels pits, trèmols com les candides
colomes del inefable Càntich dels ( àntichs, a les pomposes corves dels flanchs
que aparen arrencats d'una tanagra.
ío he deixat de fumar y el kediwe resta encar en el cendrer de la finestrel-la;
de mon maleti trech una ampla y ben
poch estètica gorra dè viatge y me l'encasqueto fins a les orelles.
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H i hà una llarga pausa, una Uarguíssima pausa; jo penso vagament en moltes coses que dancen en mon cervell una
a folla Ja farandola... Aquesta dama tan
hermosa, tan misteriosa íquí deu ser?
{ahónt deu anar? Per qui's crsiparà la
sanchnanta carnositat d aquets llavis en
les sàdigues crespacions d'un bes de faune y de poeta?... Per qui's summiràn en
l'ensomni aquets ulls bruns com els de
Carme? Aquesta dama tan misteriosa,
tan misteriosa com una heroina d' Hoffman o de Poe, que llegeix una novela de
T r i g o , y es aristocràtica y fermosa
íqui deu ser? ahónt deu anar?
F u g i r à de les Hordes llasciviès d'un
marit analfabet y brut y l'esperarà un
amant?... A n i r à ^n cerca d un recó tranquil y oblidat ahont la vida sia una suau
y serena llacsa a p r è s d'un torturat y afollidor viure entre batalles d amor. de
carn, de somnis y de champagne?... o
anirà a veure una cosina qui s ha quedat
viuda d un capità y es lletja y poqueta
cosa y resignada? ..
En el w a g ó - r e s t a u r a n t hà donat la
casualitat de trobarnos l'un enfront del
altre... y la conversa ha sorgit amable y
joconda. S ha parlat de llibres, d'en V i llaespesa, d'en L o r r a i n , d'en Puig y Ferrater, el fort y el bo, d'en Carrere,
d'en Romero de Torres...
Ja de nou en el departament, overta la
fenestrel la a l'airet dolcissim de la n i t
de M a i g , ella m h a desfet el misteriós
enigma de sa vida... Es casada y son
espòs sofreix una paràlisis que no l i permet deixar el silló hont se passa la vida..
Y ella ha de devenir més que esposa
a vetlladora del pobre malalt qui, com
tots els malalts de malalties, es rampellut y egoista...
E l marit viurà prou per marcir l'egregia flor de sa joventut, y ella, anys a venir, s e r à una honorable senyora que haur à vist passar, sens aturarse devant sa
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porta, a 1 Il·lusió, a TAmor y a la Joya...
Y d això, acàs, se'n enorgulleixi per acaUar unes veus tremoloses de son cor, qui
plorarà les fugides mentides que passan
per no tornar may més...
Y ara jo hech esment d unes llàgrimes en sos ulls y sf> temptat a apagaries
en la mística y romàntica foguera de mos
llavis...
H i hà una pausa llarguisima... L a màquina, en la nit y en la soletat, xiula espantable y agudissima.
A p r è s , ja m é s serena, me pregunta a
a m i , de ma vida...
Y j o , com a una mare de la que estès
enamorat, l i dich de la innoble comedieta
de mon viure errant y bohemiós .. de
mos calvaris de fam y misèria, pen'i de
amor y d il·lusions a Paris, a Madrid, de
una plàcida estada a Valencià d'un romiatje sentimental a Toledo .. dels meus
versos, de les meyes comèdies, dels
meus amors: Eulàlia, Mary, Agnès, Ga •
by, Carme, Obdulia, Tumelia, Marguerida, Elvira, T ó r t o l a , Paquita... Ella,
ella mateixa, la misteriosa dama del
tren per qui jo donaré la vida y arrencaré dels brassos innobles del paralitich y
m o s t r a r é a la clara y radiosa llum del
Mon com a un preuhat tresor incomparable!... Y m he agenollat a sos peus y
he posat mos llavis en ses mans, en so»
brassos, en sa gorja, en sos llavis.••
Ella, trèmola y pàlida, s'ha esmunyit de
mi y jo no m he atrevit de nou a torbar,
la quietut d aquella vida...
Pel marit s e r à sempre la serventa, la;
que's rendeix a les seves carícies Hordes
y rutinarias com una màquina... Per nu
la inefable flor que hauria pogut ésser
meva y no ho s e r à may...
A l'endemà, quan he deixat el tren,
ella segueix encar uns cent kilòmetres
m é s , m ha donat una rosa com a recort
y m ha dit: Jo no tinch nom y per així" no
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te 1 dich; el meu nom serà, si'm recor- Mlle. E r m é e pel sentiment que posava
des, el nom de l aymada a qui besis, amb en les danses y els versos.
A ara anèm per feyna.
qui sospiris sense, acàs, saber per q u è ,
A l teatre Cluny, L a voleuse d'amour
y amb qui somnihis qui sab quins ignots
somnis. Jo soch això: una flor, una rosa y Poivre et sel. Duorues poques coses.
L a voleuse d amoiir una comèdia inque 1 temps marcirà y esfullarà... y que
tu llensaràs quan vegis en son Uoch un sustancial en tres actes de... val m é s ,
pel seu b é , que no l i fassi públich el
vulgar grapadet de pols...
Un miserable factor, a qui odiaré tota nom. No hi hà literatura, ni teatralitat,
la vida, ha trencat 1 idili .. E l tren ha re- ni bon gust. Son sis personatjes destiprès son camí... En la fenestrel-la un nats a jugar unes escenes desequilibrades per complert; no son ni espirituals ni
Jor blanch voleyava trèmol y emo
rialleres, ni sentimentals, ni molt menys
cionailt'çi|{3S
dramàtiques. Volen ser elegants, però
lo besava la rosa, y l'andén se buydano hi arriven, y resulten d'un encarcarava, se buydava... Jo restava sol, faíalment sol, com sol h a u r é de seguir tota ment repulsiu.
ma vida, en companyia sols d'eixa rosa,
Per lo demés, el públich no s hi diver
d"un retrat y una pistola
teix... ni se'n cansa, perquè si l'obra no
LLUÍS C A P D E V I L A 1 interesa, trova prou temes d'actualitat
pera conversar de butaca a butaca y de
llotjeta a llotjeta.
Poivre et sel es una petita revista en
un acte, sense condicions de revista. Es
Vincb de v è u r e r Xarttho ches les una obra incompresa.
Ja he dit qu'eren d u g u é s poques cosas
coiirtisanes, la espiritual comèdia de
y, per la seva insignificancia, crech que
Richepin.
Això vol dir que si no tingués r è s m é s no val la pena de dirne r è s m é s .
A l teatre nacional de L ' O p é r a ens han.
| de què parlar, ompliria aquest correu
donat
una idem del mestre Puccini, L a
parlantvos d'ella. Quan després de temps
fille
du
F a r t - West, quin argument es
veyém tomar una obra qu'hem vist desaquest:
aparoixer dels cartells amb aquella reA l peu de la montanya de Nubie, a
cansa que'ns dona lo totjust provat, se
Califòrnia, s'han reunit en busca d'or y
sent una alegria com la d ' e s t r è n y e r una
mà amiga d e s p r é s de llarga ausencia. Y amb ànsies de fer fortuna, gent de tots
el paissos, que, posats en aquella exisa vedades passa que quan podèm fru
tència casi selvatje, se tornen d'instints
hirla no hi trovèm aquell deliciós enbarbres y's donen als jochs y a la begu
cís de la primera vegada. P e r ò no
da
desenfrenadament.
aixis amb aquesta. Y cada volta que
salsa la cortina, s'espera impacient la
En mitj d'aquesta gentada innoble hi
torbadora figura de Daphis y, mentres
viu també una noya, una verge, que ha
oan-a, no pensèu sinó en ella, no v e y è u
sapigut ferse respectar per la seva bei m' - que a ella. Y ella sola ompla l'escellesa y la seva v i r t u t . Inútil dir que, sina d'indefinides placideses; d'aquell deliguent l'única dóna blanca que habita en
n t plaher de les festes paganes.
aquelles regions, ella es preter.guda per
a final, un elogi a la grac:osa
tota aquella repugnanta gent. Minnié—
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es el seu nom—reparteix equitativament
les seves amabilitats a fí de no crear
enemigues y fomentar odis; però hi hà
entre ells el scherif Jack, qui, pel seu
c à r r e c h , se creu amb un poder que proc u r a r à fer servir desllealment a favor
seu.
En això arriva en aquesta companyia
un foraster que diu dirse D i c k , però que,
en realitat, no es sinó el bandoler Ramerez, que buscan pera castigarlo de diferentes malifetes. Aquesta noticia arriva
fins a n aquesta gent, la qual. amb un
retrat que'ls proporcionan, se disposan a
buscar aixís mateix a Ramerez sense
sospitar que'l tenen tan aprop.
Quedan sols Ramerez—Dick—y M i n nié, y aquell, a qui ha torbat la bellesa
d'ella, l i dona a conèixer apassionadament el seu amor. Minnié, que recorda
haver trovat aquell home en una altra
ocasió, se sent captivada per aquella
passió, y entrant en la tenda hont se disposan passar la nit, se donan un bes—el
primer bes qu'ella ha fet.
A r r i b a n els companys y reconeixen a
Ramerez. Jack el fereix greument, amb
tot l o d i d'un rival. Ramerez consegueix

escapar y se refugia en la tenda de Minnié, hont aquesta l'amaga, descobríntlo
els altres pel rastre de sanch que deixava al seu pas. Llavors, en una escena
molt emocionant, se juguen la sort a les
cartes Jack y Minnié, pel seu amant. Si
Minnié pert, se ^onarà a Jack, a cambi
de la vida de Ramerez; si lo contrari,
Jack renunciarà a la seva venjansa y al
seu amor.
Minnié guanya y Ramerez es lliure.;
F u i g bosch endins. 3' allí es sorprès per I
altres miners, què'l condemnan a ésser
penjat, però moments avans de l'execució apareix Minnié, y el seu dolor es tan
gran, que fà entemir als seus companys,
conseguint que 1 deixin lliure.
Y fugiràn lluny d'aquelles terres sota
un altre cel, y Ramerez de vindrà digne
per la virtud del amor d aquella dóna,
que no duptava en sacrificarse per ell.
L a música quen Paccini ha fet per|
aquest llibret ha merescut molts entus-i
siastes elogis de tota la prempsa.
Hi brillaren amb tot el seu talent d'artistes, en Caruso y T i t t a Ruffo.
Rès més de nou.
LOGE.

Arts Plàstiques
Ohl.. '1 desitj de llensarse per l espayl. llum més confortable encar. m é s guan-j
Oh!.. ' I desitj, l'afany de llansarse y da encar que tots els bàlsams y potinpendre l'ayre... O h ! . . L irresistible afany gues d'artifici: bàlsam compost y arrande llensarse al poderós impuls d'aquell jat a la botiga de Natura, es el que cer-j
desitj; del gros afany de la recerca dels . co jo, pera guarirme tots els mals.
purissims ayres de montanya, sempre
Com malferida aucella retinguda enl
grat en els pulmons y al organisme en el nial, mentres frenètica espera el go*pes. Oh!... 1 malalt mal guarit cercant cl riment que ha de t r a m è t e r l i Natura an*!
mellor bàlsam pera sa complerta restau- sa benèfica cooperació, y delitosa d es' [
ració; bàlsam totpoderós, m e r a v e l l ó s , perit se llensa per l espay y cau e=m 1guaridor bàlsam, compost amb els immi- perduda perquè l'ala no obeheix a sooj
llorables elements a la m é s esplèndida afany impetuós, aixís j o m'he llcnsaUj
botiga, a l'ample espay banyat d'aquella més, ben-tost he menguat el pas adele-
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rat. que'l natural impuls m havia fet
empendre a la sortida de mon nial, tot
enardit per l esplendor d'un jorn primaverench, sadoll de llum, sadoll de sol,
del sol esplèndit d'aquestes jornades
sens parella guaridores de tot mal. Oh!.,
esplendents jorns de primavera que
presteu lleugeres ales al m é s desvalgut
y encongit esperit!... — Q u i n cor s e r à
aquell cor aixut. que no s'erilayri a la
presencia vostra?.. Quin cor s e r à tan desvalgut, tan acabat, que no s senti reviure
amb vostre m à g i c h a l è ? . . Quin cor serà.,
jo no i comprench un cor tan afeblit, que
no's senti renaixer lil-lusió, l'il-lusió
pura, l'il-lusió dels jovenívols anys, anc
que no sia m é s que per uns breus instants! Oh!., pobret cor aquell que vostre
alè magnífich, vostre magnífich bàlsam,
no sia ja capàs de fer reviure ja no
tinga prou poder, pera sugestionarlo
tan sisquera, ferlo tornar ni passatjerament a n'aquells jorns ditxosos en que
nostra joventut se'ns apareix eterna!..
Oh pobret cor!., jo no hi vull rès amb
aquell cor que no se sent renaixer al
suau alè de ton màgich impuls, sol guaridor de primavera, donchs qu aquell
cor està rublert d un pesimissme greu.
El pessimisme es sugestiu com la mateixa joya, s'encomana: el pessimisme v é
prenyat d'un rar virus infecte de tristesa y melengia, y la tristesa y meler.gía
deu deixaries en banda un jovenívol cor,
deu desterraries, isolaries, aniquilaries.
Oh sol daurat de primavera magna,
grat alè, benèfich missatger d'Aquell
que tot ho sana! Oh!., còm te'n sento
grat de ton esplèndit benefici!.. Ja l'he
deixat la cambra de malalt, ja n he fugit
de la empestada cambra, que tot cos sà,
cn fuig sols per instint d'un lloch d é
pesta; per això amb tant entussiasme
jo t'invoco, oh sol... oh llum, què ets
1 bàlsam guaridor que amb ton exèrcit
vens a ma cambra a desterrar la pesta.
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y sens ta cooperació jo no podria retornarhi.
Lliurement he sortit, m'he escapat del
feixuch jou d'impertinenta malaltia; he
sortit, he gosat, m'he gaudit del bell
soley, m'he soleyat y he termenat, he
ben resolt el guariment, del que'n sentia
tanta manca y he recobrat la nova vida,
tant freturosament cobejada, y d'alegria
he sortit encara una altra volta ben
arranjat, endiumenjat com bon b u r g è s ,
com esqueix de plebèu, com qui ses
estat entera la setmana engorronit dintre'l baf pestilent d encofornat despatx,
o de peu dret darrera d'un vulgar taulell boy tentant la lleugera vanitat imperiosa d'esquiíides senyofetes y m a m à s
tan presumides com feixugues y greixoses. Boy confonentme amb ells, amb tots
ells, me n'he anat passeig avall de dret
al salor.et de la casa Esteva, ont hi t é
exposats bon nombre de lo qu'en pintura ha produhit darrerament el senyor
Segura. Es el senyor Segura, un aficionat; tot lo qu exposa ho proclama en alta
veu: ell no ha estudiat en cap a c a d è m i a
ni en professorat d'una manera seriosa,
emprò amb 1 empenyo decidit que clarament se deixa veure en tot lo seu, podria encar arribar a fer quelcom notable,
car, té notes de color y estudis de cavalls, de ben envejables condicions, y es
llàstima que perdi el temps fent composicións que volen é s s e r quadres quan t é
per resoldre encar bona part de camí estudiànt fragments.
Passeig avall, pel bon soley, a c à n
P a r é s he anat fent via. A càn P a r é s , una
impresió de melengia m ha 'sobtat, una
impresió emvolcallada de tristesa: j o ,
que arribava restablert, pletòrich, plè
de sava vivificadora per 1 ambent que'm
rodejava, m'he trobat confós, devant
la esplendidesa d una exposició extraordinària que omplenave'ls quatre panys
d aquell saló, y fixant els ulls al pany
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Flors dei jardí de la vida

d'enfront, y en la part baixa, a un retrat,
petit, una testa; gran, per l'impresió
que en el meu cor hi han deixat el funeLa senyoreta M .
r a r i embolcallat d aquelles minses gasAquella vehineta, tan hermosa que
ses negres. Aquella testa, aquell retrat deleytava les meves hores febroses d'
se m'ha emportat el cor, he defallit, y adolescent malaltiç, v à pendre comiat
m'ha rendit la melengía. Oh'., còm s'en- un jorn qu'el sol brillava radiant y els
comana la traydorota melengía'.. E l re- aucells refilaven amagats sota l'arbreda.
trat d'aquell modest artista, amb ribets
—cSabs.aquella dóna? Ja may m é s la
de gran artista, era en Francesch Sardà. t o m a r à s a v e u r e , — v à dirme la meva
Era en S a r d à talment desconegut del ànima, y và estremirse, y v à plorar des
gros públich, constant visitador dels sa- consolada al contemplar els balcòns tanlons, donchs tot lo que pietosament s'es cats de la casa del devant.
recullít pera exposarho avuy com a pri— í P e r q u è te n'has anat, donzella?—
mera y pòstuma exposició ha sigut de- gemegava—Mira, mira còm volen les tegut a bons amichs, agens a tota enveja ves il·lusións nascudes al escalf de la
pera mostrar en part petita encar, lo que fantasia. M i r a , mira còm s'esfullen y
ell, en vida may ha visi ni llunyanament còm revolen vers l'abim del desengany
intentat; de tal manera estava sempre
V a i g restar inmóvil un bon temps reabstret de tota vanagloria tan comú en colsat a la finestra.
aqueixos temps. Tot son goig era 1 pas—iSe n'ha anat!—y sentia qu'els ulls
sarse'ls mellors dies de sa vida estudiant s'enterbolien amb un vel de llàgrimes
el trevall era son grat esplay. Seria que'm tapava la vista; com si volguessin
llarch volguer enumerar lo molt y bo e s t à l v i a r m e ' l dolor de la contemplació.
qu al sal^ P a r é s hi han aplegat els bons
No tenia m é s que setze anys. [Què
amichs,,
hermosa era! T o t ella respirava amor.
Com a dibuixant era prou conegut; La seva estada, và durar y passar com
il·lustrador de llibres, distingintse per un somni.
la naturalitat, pel realisme sincer, honAls primers dies qu era aqui, jo no sarat de sa factura. Tot això era conegut bia lo que m passava. T o t el dia estava
de bona part del públich; lo que no conei- abocat a la finestra esguardantla. Ella
xia bona part, Immensa part del públich
và fixarse en m i y ns férem amichs.
era la fermesa, l'exuberància de color y
Una nit de lluna y poesia và sortir al
de factura amb que pintava els seus rebalcó. V à r e m saludarnos amistosament,
trat-i y quadres, p e r q u è sa modèstia, son emocionats. D e s p r é s và seguir una-con
afany de producció, no l i deixavatemps. versa ingènua, infantivola... Ella'm parno l i permetien perdre temps pera expo- lava de moltes coses boniques, y jo la
sar la seva extensa y sana producció: hauria volgut al meu costat pera cantar
que valga aqueix aplech per la divulga- l i tot un poema. V à dirme que's deya M .
ció de l'obra d'en S a r d à , desconegut per Quin nom més h e r m ó s . Tremolava al
sa modèstia, y vaja tot en gran elogi 'pronunciarlo.
als bons amichs qu'han fet una bona
Ün altra nit. v a i g i e n i r una gran sorobra. L'ombra del artista en r e s t a r à presa. E n la quietut del soliUri carrer,
agrahida solcant l'imperi de la eternitat. unes notes fines, delicades, harmonioses,
s esfur aven pels aires com música d àn
-FAUXE
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.xels [Quina tosa m é s bella la música!
Vareig sortir a espiar a la finestra y a
la claror suau del llum elèctrich que illuminava la cambra de la casa del devant,
vareig descobrir la silueta de la M . sen
tada devant del piano. E l cor amorosit
^uspirava. No recordo que tocava. Devia
ésser de Mozart, car la sonata era molt
-,uau, y inspiradament consoladora.
l A y . tot s'ha acabat' En la solitut en
que he quedat, no tinch m é s condol que I
seu recort inesborrable. Ja no tornaràn

may m é s aquelles serenes nits totes plenes de poesia! May més! H a volat la
gentil donzella. S han mustigat aquelles
flors.
— Adeu — deya la meva itaima enamorada; y baix. baixet afegia:
Adeu, poncella d A b r i l ;
flor de 1 amor escullida.
Dóna qu'has passat subtil,
com un somni fugitiu,
quan mon cor treya florida.
MÀRIUS O L I VE

pont Briansó
S è r i e "Del

Montseny"

E l cim sembla la copa d'un atmeller florit.
Dessota, un fontinyoi regalima amb delit
un'aygua o crestall qui te regust d'ambrosia.
E l sol per donar vida té'l rostre d'agonia.
Cansat, suhant, Leandre puja al cim lentament.
Devant la font s'atura y seu. E s al cayent
del sol. Llegenda vella van mormorant les hores.
EU diu:—Una pregaria com de brunes pastores

•
s'exhala de per tot. Alia baix beutat y amor
tot hu; mes alsa'l vel qui t'es embriagador,
veuràs engany y farsa, vanitat y matèria.
Oh font, tu ets vritat santa. Amb rutinària dèria
me dius sens fingiments tos saludables fins.—;
V à per beure y el piquen feréstechs escorpins
F t u p PUIG R I G A U
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mimi

arqueològica de l'època que arriva a donar
una nota justissima y plena.
Els actors ja no tan exòtichs, però amb un
desconeixement absolut dels papers & n'ells
confiats.
PRINCIPAL
Y vé l'última secció. L'Adrià Gual ens paE l Geni de la Comèdia, tres seccións de rangona a Fransa y a Espanya. E l Corral de
Vacheca al costat de la cort de Lluis XIV; la
Teatre íntim, per Adrià Gual.
Aqui. en aqnesta beneita terra de la poca cort qu en el daurat segle X V I I fou ver esimportància y del menyprcu a tot lo que no pill de la poesia y de la galanura a tot el
entenem, l'èxit, molt relatiu jciar! qu'ha ob- mon, ens dona, amb tot y la seva joia Horda
y severa, una severitat de rasa, joia de sacristingut aquest cicle es gairebé un miracle.
Un miracle per l'estúpida indiferència amb tans, de carreters y de ilumies, pero may
qu'ens mirem tot lo que representa art. Y joia de cortisans; de madamiseles, de nobles
com que art es, y art del veritable, sense fal- senyors, una trista impresió de atavisme, de
sos oripells, ni discordancies esgangalleres, cosa morta.
per xó esn en aiegrèm doblement.
En cambi si per la representació de 1 últim
Potser era el públich un píililich snob, el acte de E l malalt imaginari y del ballet, l'Aque assistí a les tres seccións del Geni de la drià Gual ens hagués presentat un Hens del
Comèdia, però amb tot y això més val que Wateau fresch y hermosíssim l'efecte no hau
aixís sia.
tia sigut mes bó.
La primera secció fou potser la menys comEls actors ja més segurs de si mateixos.
presa, y es natural això en un públich tan
La mise en scene admirable. Els parlaineducat com el nostre qu'ha d"esforsarse ments de'n Gual, plens d'erudició y de fermolt per sujrir a Shakespeare y a Molière; vor.
aixís, donchs, parlarli de les fonts de la CoT E A T R E D E CATALUNYA
mèdia—Therenci, Aristophàni, Plaute,— es
Dissapte de glòria, comèdia en un acte, per
obligarlo a un trevall penosissim de reconsM. Folch y Torres.
trucció d;época que no pot pas seduir, no fidel sinó Uunyanament
En Manel Folch y Torres, a més de la
Amb tot escoltà, quelcom estranyat potser trasa a qu'ens té acostumats, amb forsa veritat y emoció ha escrit, valentse d'un arguquelcòm neguitós de tot allò tan lluny d'ell.
els assaig de les Les aus y Les granotes, la ment vell y gastat, un delitós fi de festa. La
presentació de l'Escoliasta... La presentació, trama se desenrotlla fins al desenllàs ben sedirigintla l'erudit Adrià Gual/no cal dir que renament y sense sotrachs de cap mena.
era notabilissima. Els actors participaven de
Els tipus son molt ben dibuixats sobretot
la mateixa inquielut, desconcertació de la con- els de la mare y partiquino que son dues vercurrència.
daderes trovalles.
En la interpretació bé els senyors CapdeLa segona secció fou, com ja esperava, la
més aplaudida, pero no per l'entranya, per la vila y Bergés y la senyoreta Plà y molt bé la
notabilissima matriu que li dona vida, sinó exquisida Emilia Baró.
per lo escenogràfich de l'època.
NOVETATS
Tot allò de les joalareses y 'Is trovaires. de
La companyia Lyda Borelli segueix ofeles castellanes y els guerrers ferotges, dels
patges entremaliats y dels faranflulers senti- rintnos un programa hen escullit.
mentals hocomprenenmolt bé els barcelonins
Son varies les obres que'ns ha donat a coque no han llegit a Ganthier pero han llegit nèixer y d'elles ne citarem Fuoco sotto la nea Balaguer y a Pitarra.
gere, Primorose, Nmeau feu (estrenes) y Le
Lo qne'n diriem element plàstich de la re- sorprese del divorzio y L a signora delle camelie.
Parlar de totes detingudament voldria un
presentació es una meravellosa reconstrucció
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espar qne no tenim: ai\is ens limitarèm a
senyalarne la impresió.
~.
Fuoco soílo la negere es una bona comèdia

hont se veu com per un malentès se podia torbar la pau d'un matrimoni. L'assumpte està
molt ben tractat amb escénes còmiques de
bona lley y amb un fons de moralitat forsa
recomanable.
Primorose. Els que coneixen L'ase i e n
Buridan y L'amor vellla ja sat:en la trassa

que Flers y Caillavet tenen en escriure comèdies y no hauràn oblidat segurament aquelles escenes d'alegre ingenuïtat y sencilla sentimentalitat que posan en les seves obres.
Pnmorose, una jova bellesa femenina, declara amb una carta el seu amor a Pietro.
prò quant aquest, felisment impresionat per
aquella sincera candidesa de Primorose. se
disposa a ferli saber qu'es desde llarch temps
corresposta an aquell fins llavors ocult amor;
una noticia desesperansadora vé a ferir la
naixenta felicitat. E l Bar.cli hont tenia depositada tota la seva fortuna s'ha declarat en
quiebra y Pietro ha quedat arruinat. E n
aquest estat resol amagar el seu sentiment,
ja que tampoch podria unirse amb Primorose: pro malhauradament no pot callar. L'existència d'aquella carta reveladora de la passió de la seva estimada l'obliga a donar
una resposta en tots cassos compromesa.
Pietro fà saber a Primorose com no pot estimaria, pro no n'hi fà saber la causa, y quan
se veu obligat a donar algun compliment
qu'eNplíqni la seva actitut li diu amb un
gran esfors, mentint dolon sament qne éll no
la pot correspondre perquè no l'ha estimada
may. Desprès d;aquella carta. Primorose no
pot ocultar la vergonya de veures despreciada y el dolor de no ser estimada com se creya. Ella entrarà en un convent. Y sanglotant fà saber el seu propó-it al seu oncle, el
cardenal De Merance, qui haventla vi t dansar y cantar alia vers mateix — car estàn en
una festa — no pot crenrer en la vocació de
la seva nevoda y fà falta que ella evoqui la
piccola capella bianca del petit convent de

Santa Clara y la consoladora soletat d'aquells
seus corredors amples y llarcs. Primorose
entrarà al convent. Y passa temps. Pietro, de
retorn de Nova York, hont ha refet la seva
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fortuna retre va a Primorose ja monja —Suor
Chiara — y per segona vegada la fatalitat
destruehix el seu major anhel. Pro sortosa
ment una ordre governamental ordena el
tancament de tots els convents de Fransa
per u.ia certa temporada y Primorose. lliure
dels seus vots y sabiament aconsellada pel
•en oncle el cardenal, que no ignora els seus
amors amb Pietro. veurà realisats els seus
amorosos desitjós y dona la mà al seu antich
amich comensant ima era de nova felicitat.
Tot això. que troveu tant breument recontat, ompla deliciosament tres actes incai' sables. Per fi, la representació d'aquesta comèdia no ha fet més que confinnarnos les
bones noticies que d'ella ens en và donar el
nostre company Lo^e quan la seva estrena
a París.
Nmeau jeu de'n Lavedan. podria calificarse de vaudeville. Com a tal es de picaresch y
intencionadament enjogassat, prií son set
actes quefant iiorir fortes y irreprimibles rialles, y encara qne d assumpte molt relliscós
l'autor ha sapi^ut — com sah ferlio en Lavedan — sortejarho correctament sense qu'nna
ben entesa moral pugui tenirhi rès que dir.
Parlar detalladament de Hnterpretació de
cada una de elles seria repetir els elogis cada
vegada.
Cal citar el bon conjunt de la companyia,
el talent artistich de Gandusio y Piperno, el
trevall acurat y delicadament aristocràtkh
de Zoncada y la sorprendent ductilitat de
la encisadora Lyda Borelli.
En el pròxim número resumirem les representacións que's donguin fins acabar la contracta.
COMICH
La novetat de la setmana l'ha constituhit
les representacions diàries de l'obra de Guinyol Lirich Los Apaches, que ha sigut ben
rebuda per la diversitat d'escenes dramàtiques, còmiques y balls de la vida apache.
en GuelL en Vinas y la Marti s'hi distingiren
forsa. El dimecres s'estrenà Abietlo toda la
nocke y tenen en preparació E l cuartelo Pons.

Com que la majoria d'aquestes obres son importades de Madrid, nosaltres ja ens fem càrrech de lo que son... y el públich també!
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NOU
Canto de primavera a tot gasto, alternada
amb E l cantar de la jota, que s'estrenà el passat dissapte, Kt-At-riA< y altres. Dimecres
ae celebrà el benefici del popular y aplaudit
baritono Damià Rojo, representantse CarceUras y Los vividores amb bona interpretació
com, dit siga en honor a la veritat, tenen per
costum. Avuy benefici del primer actor Lluis
Mir y pròximament estrena de E l irium/o de
Baco y L a alegre polonia.

LIRICH
S'ha despedit la companyia valenciana,
per anar al Principal, y en cambi tindrèm
pel dissapte y diumenge la companyia de
aquest darrer teatre, dirigida per l'Enrich
Guitart, formant'hi part en Daroqui, en Santolaria. la Rovira y altres. La elecció no es
duptosa! Donaran tres representacións deia
bermosissima obra d'èxit E l misteriós Jymmy
Samson.

A681IPACI0NS Y SOCIbTATS
—Elencb Artlstich.—L'Agrupació que dirigeix don Joan Berenguer, interpretà Incapacitat. El públich teu demostracións de simpatia eu diferents moments culminants del
di ama. Els senyors Berenguer,Gost, Martínez,
Folch y Marli, feren una ta^ca digne d'elogi,
y se guanyà'l públich cl senyor Amills que
feu un «Senyor Viola», no com aficionat, sinó
com un actor.
I^i presentació riqulssima, y la direcció
acertada, com no's veu gayre en entitats catòliques. Estèm segurs qu'aquesta societat a
no trigar gayre, ocuparà el primer lloch d'
honor, pels seus coajunts y presentació artística. fTrevallar amb amor, aficionats! ..
En ensaig l'obra E l somatent d'Igualada.
Aviat, estrena del drama en tres actes Cap a l
cim, obra nova, que serà presentada amb lotc
propietat.
—Centre Nostr i Ssnyora de la Bonanova.—
L'estrena de l'obra H*ck lo freilech. es un
poema escrit amb força correcció per el Rvnt.
Alfòns Vallmitjana y amb ilustracións del
Mestre Lipeyra L'obra té escenes bellament
verisillcades mes peca de poca construcció
escènica, per deoconeixe'ls resorts de teatre,
defecte de molts dramaturchs: de vegades no
es prou el mèrit literari d'una obra, cal estar
possessionat de coneixements lécnichs. El poema hislòrich fou interpretat a nbconciencla y

la part musical aplaudida en molts fragments.
Molt be la senyora Soria j se.nyors Fogassol,
Senallonga y Anador. Una fe icitació al Mestre Planas y al ensemps als autors, esperant
reincidiràn novament.
—Natura.—Moncadai4 — L a Tosca fou 1'
obra interpretada darrerament amb una execució l'ors t deficienta, car, ni decorat, ni
presentació era de lley, per un drama tant
ben creat per en Sardou.
Es llàstima que'n locals tanl petits s'hi representin obres amb tant poch cuydado y
tractades sense el respecte que's me reixen.
Per què no hi fàn obres festives, que no'n
sortiràn tant desastroses, artísticament parIsm?.. ili hà algún element, que pot fer
quelcòm mereixedor dVstima.
—Assiatich.—A benefici de F. Cabrelles, se
celebrà el passat dissapte en aquesta entitat,
u.ia vetllada teatral, posantse en escena les
pesses valencianes, ,Vata tiete espanta ocho,
L a tea de la discòrdia y Als lladres, amb bona

interpretació per part de les senyoretes Barberà y (iuillot, y ademès del beneficiat, els
senyors Baldovi. Alcaniz, Sanchiz, Belda y
altres. El püblich, escàs. La presentació y
decorat sempre ei mateix, en aquesta ditxosa
societat!
—Fraternitat Republicana Districte VII.—
Pel quadio dramàtich d'aquesta entitat, sigué
lepresenlat el passat diumengfl l'hermós drama de l'Iglesias L a Mare Eterna, assolint una
execució cuidada per paït de tots els humils
aficionats que hi prengueren part.
El diumenge que vé se possrà en escena I'
interessant drama d'en fiuimerà La festa del
blat. Procurarèm asistirí i.
— C . N. R. districte IV.—En aquesta societat se celebrà'l dia a6 una gran funció en
!a que's posà en escena el drama La Tosca
quina execució anà ajustada per lo que foren
molt justament aplaudits, especialment la
senyoreta Parsiva que feu una «Flora» amb
molta inteusitat dramàtica, sobretot en el
tercer acte aboni fou ovacionada. fcls senyors
Ponseli y Martínez, molt justos en sos respectius papers de «Scorpio» y «Mano» y secundaren amb acert els senyors Molas, Lafuente,
Escudero. Cobiró, Rodes y Areslé. La presentació esplèndida.
Ba el primer acte s'estreni una bonica decoració deguda a la mà de! soci senyor Fran
sesch Jové, per lo que fou felicitat pels colorits y acert de prespi-ctiva
— L a Benèfica.—En honor de les senyoretes Benabent, tingué lloch el dia 25 una extraordinària representació de Terra baixa,
baix la direcció del aficionat Agustí Martínez.
Hi prengueren part, a més de les germanes
Benabent, les senyores Llorens y Viurà, y els
senyors Martínez, M u n í bru. Soler, Lupiànez,
Olivella, Oller, Quelart y Xampeny.
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La representació, en conjunt, anà fluixeta,
sobressortint la senyora Llorens en la «Marta» que fou bastant acceptable; la senyoreta
R. Benabent. en la «Nuri», estigué molt en
caràcter, fent una ingènua... molt ingènua.
E l senyor Martínez, en el «Menelich», no estigué gens en caràcter, y sempre trencant els
conceptes, en Mumbrií tre.iué molt partit
d'en «Sebastià», y si no fos qn'en la escena
del tercer acte amb en «Menelich» estigué
exagerat, no hauria donat lloch a que'l senyor Martínez el tirés a terra, fentli perdre
casi bé 'is sentits. Es un incident que'l senyor
Martínez hauria pogut evitar si's moderés
una mica, puig es massa nerviós pera fer aytals personatjes. Els demés feren lo que pogueren. '
EI senyor Mumbrú Mirats ens va fer present que era la darrera funció que fe a.
Ho sentim de debò; puig es un bon aficionat.
—joventut Autonomista Catalana. — Pel
dia 2 de Juny, a les quatre en punt de la tarda, s'anuncian les obres Mala ntt. L a santa y
Permètim, baix la direcció d 'en Ferràn Forga
y d'en Joan Bonet. '
En parlarem.
NI dia 9 de Juny tindrà lloch el benefici
del actors còmichs Joan Vinas y Enrich
Vena.

0els nostres Corresponsals
TA RRASA.—Teatre Principal.—La companyia dtl
notable actor senyor Piera representà els dies de Pasqua yi/nmy Samsot y la comèdia L'amo del barri*
sortint totes dugués moll arrodonides, distíngincse la
senyortta Rovira y els senyors Piera, Llano, Pujol y
demés.
—Fraternitat Republicana.—Dirigida per en Llorens
Alsina, l'clench artisticfa de la casa representà Terra
haüea, en quina obra se distingiren els senyors Padrós, Alsina, Verdaguer y la senyoreta f'apdevila.
VICIÍ.—Teatre Principal.—La companyia que dirigeix el senyor Lecuona y de la que forman part les actrius Dolors Ma», Aurora Redondo y Rosalia üuascli,
donà una funció en aquest colisseu, representant un
drama caste'li y la bonica comèdia—editada per
aquest setmanari—£1 mhleriàs Jimmu Samaon.
En el drama hem de mencionar el treva I del senvor
Lecuona y també el de la simpàtica nena Redondo, que
estigué deliciosissima. Discrets els demés actors senyors Amorós, Pelegrí, Rodríguez. Andrés v Plà.
L'Anunci de la representació d'El misteriós,... havia
despertat molt inurés, portant al teatre molta gent desitjosa de veure aquesta obra tan representada a Bareclona.
L'execució fou regular, no més que regalar, degut
sens dupte a les moltes dificultats que'a travan pera
representar dignament aquesta comèdia.

EI públkh. com hem dit avans, lou ben nombrós, y
a cada final d'acte aplaudí als sirapàtichs actors.
BALSARENY. — Centre Instructiu y Recreatiu.—
Aquesta floreixent entitat compta amb un excelent
quadro d'aficionats. Bona prova n'es la facilitat amb
que posan en escena obre» de gran vàlua artística y de
lo ayroso» que'n surten sempre.
E l dia 26 alcanaaren un èxit amb la representació de

L'hereu Hgcampa.

No sabria per quin aficionat comensar pera dir els
noms dels que més se llubiren en sos papers, puigdesde'l primer fins a l'últim compliren molt bé, sense les
exageracions que's venen a preu d.aplaudimenis, moltes vrgades en detriment de l'Art.
Les celebrades actrius Teresa Casanovas y Dolors
Milà sapigueren treure molt bon partit de sos papers
de «Glòria» y «Caiarina» respectivament, enduhensen
merescuts aplaudiments, que's convenireo en una ovació ai final de l'obra.
Per (1 de festa 's representà Proves d'amor, que feu
riure molt al públiefa.
E l dia 24 se representà en En Pótcora, d'en Guimerà.
A R E N Y S DE MUNT.—L'Unió Aranyench.—Kl diumenge passat, dia 26, la companyia d'aficionats de
aquesta societat, que dirigeix tan acertadamenl en Joseph Vives, ens posà en escena l'hermàs drama d'en
Guimerà, Solsolet y la pessa Elsplals trencats.
En la primera foren confiats els papers de «Mundà»
yaGaelamva les distingides actrius senyores Romagosa y Borralleres, les quals els desempenyaren a la perfecció.
També foren interpretats magistralment els papers
de «ioan», «Hipòlit* y «Bernabé», pels senyors Alsina,
Plà y Mare&ma. El» demés ajudaren al conjunt, que fou
notable.
En la pessa s'hi llubiren tots cl intèrprets, especialment els senyors Forts y Soler, que tereo les delícies
de la concorrencia que omplia el local.
CBNTELLAS.—Societat I a Violeta.-La companyia
d'aficionats posà en escena el drama en tres actes, d'en
Bordas, Lo desheretat, que agradà moll y fou molt
ben representat, lluliintse en sos rupectius papers els
senyors Pagès, Subiraaa, Boix, Crivillé*, Dosrius y
Siurans.
Les actrius eran les simpàticas senyoretes Paquita
Arboix y Agneta Mestres, que's presentaven per primera vegada en aquest teatre, y que amb son trerall,
molt ben ajustat, s'emportaren prompte la simpatia y
els aplaudiments de la nombrosa concorrencia. La senyoreta Arboix, en el paper de «Remej» csiigué acerladtsima, y en les principals escenes dramàtiques de
Tobra demostrà molt bones aptituts pera l'art teatral
mereixent elogis de tot». L a senyoreta Mestres, en el
paper de «Pilar»; se'ns demostrà una deliciosa ingènua
y represemà dit paper amb una gràcia especial, que U
valgué motis aplaudiments. Aquesta jove artista promet que, lo mateix que la seva germana Ramona, la
dútingida y ja cèlebre actriu del teatre de la terra, donarà també tilas de glòria a la escena catalana si se,
gueix dedicat tse al estudi de tan noble art.
Finalisà la vetllada amb la divertida pessa d'en LIui»
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Mil té TarzetM d'amor, que feu riure molifsiim y qu»
fou moll ben iaterprctada per en Pagès y en Dosrius y
les esmentades senyoretes.
—Casaino Centellencb.—El dia de Pasqua l'aventattai quadro escéoich d'aqueata societat tingué el lloable gust de presentaroos cl gran drama d'en.Guimerà,

Ttrra baixa.

Les ralioscs actrius Mana Vallespir. Balbina Casas
sas, Esperanneia Ortiz v Halbina Gil, en els papers de
«Marta». «Pepa^*, «Nur» y «Antònia» respectivament,
estigueren encertades en l'execució 4* llurs papers.
^>cls actors, tant en Joan Puigdollers, en cl «Menelich». en Manel Santclimen, en el «Josepb», en Cassimir Hach, cn el «Xeiia». en Lluïs Serrct, en el «Sebastü» y en Josepb Pagést en el -Mn-scr moll discretssobreasortint en Puïgdollers en cl protagonista.
Cal fer especial menciA d en Ramón Camps, en el
paper de «TomAs». que, amb tot y els seus dots artfs.
tichs. s*oblidava alguna vegada qu'era vell.
Ec Manel Santclimeot ens reciti bastant bé 'i monòlech d'en Milli, En Nofrt Llonsa, que'ns feu desa parc i xe la melangia que'ns bavla deiiat cJ drama T'erra

baixa.

Després el senyors Camps, Serrct y Saotcliment feren fruhir En Pau de les calse* cwtes, d'en Franquesa.
Malgrat la falta d'eosjigs, podia ' cn anar.
La concorreocia que omplia el local de gom a gom
premií is actors amb foraes aplaudiments.
MOLINS DE REY.—Cine Deliciait.—El senyor don
Miquel Gras ba escrit altra obreta titolada Flors ée
montanyat y el jove Josepb Joiii bi ba posat tres o
quatre números de música, resultant del conjunt de
abdós un dramtt llrích que va ésser molt ben rebut del
nombrós públich que omplia de gom a gom la espayoaa sala del Cine.
La tasca del senyor Gras es ben lloable. Portat pe*
seu entussiosme pel teatre catali, sovint ens dona pro'
duedoos que encaixan perfectament amb el gust del
públich y que rcvelan en ell forsa coneixement del teatre y una trussa envejable en combinaries situacions.
L a música del senyor JuliA resulta fresca y adecuada. Crcycm que aquest jove. amb estudi y constància, pot amvar lluny.
L'execució, a cirrech dels aficionats de la c i s a . y
que tingué lloch el dia de Pasqua granada, molt ajustada, revelant tots ells gran empenyo en sortirayrosos
del seu comès.
Després fou posada en escena La aardana ilels geperut*, que, a pesar de la bona voluntat delsa6cíoaats,
no's feu agradable al públich.
—Centre Catalanista —El dilluns de Pasqua a la tarda una companyia de Barcelona, dirigida per en Pere
Calveras, y de la que'n forma part la notable actriu senyoreta pepeta Roca, posi en escena el famós drama
d'en Rusiàol, La mare, y la comèdia Agencia ttinfor-

m. 6 eomerciali.

Abdues obres foren representades amb molt boaa
voluntat, revelant els seus intèrprets l'estudi que han
fet de l'obra v l'empenyo que posan en els conjunts.
L'cscis públich que assistí a la funció premii amb
nodrits aplaudiments el trevall de la companyia.

DE T o T S COi ORS
MATAHO.—Centre Federalista Republici Radical
—En la nit del dia 26 el aficionats de la casa. baix la
direcció del aplaudit aficionat senvor Tomàs Ribas, y
de la que forma part la distingida actriu senvoreta Felisa Martin, varen pnsar en escena la preciosa producció de Sardou. La Tosca, traduhida al catali per l'escriptor don Josepb M. Vila, la qual va ésser molt ben
presentada, y desempeny&da amb acert pel jove Ribas
cn «Scarpia», y senyoreta Martin, «Tosca», que tingué
ren abdós moments molt felissos, especialment en la
escena del tercer acte. També fou digne d'aplaudir el
trevMI del jove aficionat senyor Casanovas, en el paper
de«Mario», com alxls els joves Vilalta, Figueras, Oliver, Pons y altres, quins noms no recordèm.
fer donar més lluhiment a l'obra, l'aficionat senyor
Oriol va pintar dugués boniques decoracions, totes
elles obra d'una bona intenció.
Per fi de festa varen posar en escena la bonica comeiía ea un ncte, d'ea Piqué, Campi qui puga.
En ella feren sa reaparició els coneguts aficionats
senyors Bachs y Guinti, que amb el jove Ribas y senyoreta Martin feren passar una bona estona, essent
molt aplaudits.
TEYÀ.—Teatre La Palma.—L'eleoch d'aficipnais da
la cisa. amb la cooperació del ootabilfssim y infatigable aficionat Josepb Mafíó, de Premii de Mar, posaren
en escena el dia de Pasqua a la nit el drama de Rusiflol y Sierra, Aueells de pas, y la pessa d'en Capdevila.
A m/ty ca/ni, secundats per les dos actrius germanes
Albert, que. fentlos lleal justícia, no convenceren a
ningú, particularment la que feya la «Cecilia», poch
caracterisada per fer traslluhír el con^abut mèrit arllstich qu'cnelou aquella figura.
La senyora Vidal, que hi feu la característica cLeonor» en e! drama y la «Trinitat» en la pesfa, si qus sigué objecte d'uninim aprobació l'interpretació que bi
doni, puig agradi molt. per encarnar perfectament el
seu corresponent tipo amb naturalitat.
El demés cooíunt no més que regular, puig sols mereix elogi apart el senyor MaOi. que's porti perfectisímament bé, a pesar de no secundarlo les actrius com
requereix la.
— Teatre L a Unió.—Eo la vetlla del mateix dia represrntareo els aficionats d'aqoesta casa el drama Don

Joan de Serrallonga y la pe*s« Campi qui puga, ab

la cooperació de la distingida dama jove Anita Morera.
-^
Sento no haver pogut assistí: hi per donar detalls de
l'interpretació.
GIRONELLA—Societat Choral — La agrupació artística que actua en el teatre d'aquesta entitat v i donarnos el diumenge dia IQ. el drama en un acte Sense
feyna y la comèdia Geni d'ara, quins beneficis anaren destinats als soldats ferits a Melilla.
El drama obtingué una bona interpreticiò. gràcies
al distingit aficionat Ramón Macíi que estigué admirable Ela demés també ratllaren a bona alsaria. lleva
del senyor Viladomiu que's mostri nn xich freL
La comèdia Gent d'ara tai retolar. Les senyoretes
Rosal y Subirana tn els papers de «Rosa» y «Mercedes»
li r. E l s senyors Viladomiu. Guïxé y Macii desempcnyaren amb forsa acert els papers de «Riml>au» «senyor Josep» y «Joanot» respectivament.

DE T T> COLORS
La MCCÍÒ choral và cantar un parell de penses qua
forca bea rebudes pel públich.
SALLENT—Ataaeu Català—Durant rl present mes
.•questa entitat ha representat lea obren Li* fantasma

Je San Telm, Attronomla còmica y A Sant Boy

'alta gent a cArrech d'una colla de jovenets iledicots
al art de Talía. Se portaren molt b*.
Centre CatMieh—El dia 5 vl celebrarsa una vetllada
en honor deU nena y nenes de la primera comunió.
->ent molt concorreguda.
El quadro dramitich també hi prengué part amb la
comèdia Parlant la gent A'emboliza, y el quadret en
JO acte original d'un sallenti J . V.. dedicat a la diada
!.a primera eomunld. que tou molt ben desempenyat
per les oeam Godas. Riera, Claret, Vilaseca y Ma: rugat.
ARENYS DE MAR—Ateneo Areoyense - Diumenge
- p- pjs-ai dia 26 a la nit tingué lloch una extraordinària funci* teatral orgaoisada per la Societat coral
* La Violeu de Clavé» de Barcelona amb motiu de la
seva visita a n'aquesja vila. representintsc pel quadro
-•-amitich de la mateixa, la comèdia en tres act*a y en
rosa dí don Albert Llanes Don Gonzalo o l'orgull
• (el gech molt ben representada per les senyores Viora
Martorell y senyors Gubert, Casals. Estefo. Roca.
Murtra y l'allach, els quals foren molt aplaudits per
i^i nombrosa cooeurreocia. tinguentse que alsar el teló
al final del primer y tercer actes.
Desoris l'expresada Societat cboral, baix l'experta
ilam ilel aeu intalinent y distingit mestre don Esteve
Teixidor, ••anti amb gran justesa y atïnació la passa
i Jonsilla de la costa y la sardana La caníú del
Taper. ''
"* •*^^BS^«HíP^'^fc?>i·\W'^'f'
Finalment per les prircipab parts de l'esmentat
Viadro se posà en escena la comèdia en un ncte d'en
l'iuira C u r a de moro, obtenint una bona execució.
Degut a lo avansat de l'hora và suprimirse la jnguira de don Conral Colomer Un sogre de DemocUe,
Aquesta festa resulta en extrém agradable. El |iíil'iích d'Arenys en guardarà un grat recort
—El mateix dia n la nit en el Circul Moral, la Companyia de dita entitat representà l'aplaupida producció
rsmàtica en tres actes Com ies óliaes. desempenyada
. rablement pela senyors Uonzalez. Estengre. Crusal.
4, Valls. Riera. Sagrera y Benet que varen ésser
^iaudits fter la regular concurrència.
Després la secció artística del «Col legi Miquel» posà
-n escena'l bonicb dr.ma infantil en un acta de «ton
-'ranciíco Klo» y Calcat, fill .l'aquesta vila. Contra «o
l'trbia..- desempenyat pels noyets Vives de la Cortada,
-'lita, Estengre. Soler, Miquel. Font y Rassaa. amb
"an natoralilat y correcció, per lo que varen merèixer
'-aplaudiments.
S^S?
Acabà la funció amb el xistos sainet de don Llais
Millà. Los grills de la.' xefcos.
—Ei mateix diumenge y també a la nit en el «Cassino
.ndastríalv per una part de la companyia «Art Jove» y
'ncionats de dita Societat, amb la cooperació de la pri
^ífaactriu donya Safia Pujol, se celebrà una funció
;e broma composta de les obres Lo tren bO, mnnolcch
original d'on Radosa y Rius. L'n tros d home y La
r i a d a nooa, de l'Asmarals: y per últim Les germanes comedi» d'ta Buigas.
'* •'

Totes les referides obres foren desempenyades amb
una execució brillant per la senyora Pujol y senyors
Pera. Bargué, Grl y Nogueras que foren aplaudits sorollosament per la nombrosa concorrencia que omplia
el local.

NOVES
Se reparteix junt amb aquest número
als nostres suscriptors, degudament enquadernada, l'aplaildida comèdia
Total, rè8.
y es reparteix als nostres favoreixedors
el darrer plech y les cobertes de la repetida y molt aplaudida obra dels senyors
Campmany y Giralt
Total, rés
y comensa a repartirse també (y correspon als suscriptors) el 1 plech de la tragèdia en un acte
L'Ignocenta
de l'aplaudidissím autor en Joan Puig y
Ferra ter.
^
L'Ignocenta
es una obra, vibrant com totes les d'
aquest mateix autor, escrita en preciosos
versos endecassilabs. L a seva acció's
desenrotlla a darreries d. 1 segle X V I I
y serà molt del gust dels aficionats, ja
que'l posaria no ofereix grans dificultats.
L'Ignocenta
tio m è s h i pren part una dama.
Les persones que vulguin tenir enquadernat
Total, rès
podran ferho entregant a n'aquesta Administració o en el kiosco de DK IOTS
COLORS els folletins corresponents a n'
aquesta obra més les cobertes y abonant
0'15 cèntims.
A Villareal s'es cremat uu cinematògraf.
L'incendi formidable và fer nombroses victi
mes. Immediatament, el Govern, và donar ordre als Governadors de que fessin cumplir el
Reglament de policia d'espectacles amb tot
son rigor, a fi d'evitar noves desgracies. Se
cumplirà?. No ho creyèm, car actualment a
Barcelona son molts els cines que estàn en
terribles condicions, en perilloses y amenassantes condicions.
Vol el senyor Governador Civil de Barcelona que'n denunciém uns quants?.
Fà fredat pensar en un incendi quan un setroba en certes barraques de les que s "hi do.
nen pelicoles, els diumen ges, per exemple-
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Alli la gent hi està apretada, car en la majoria d'ells se despatxen moltes mès entrades
de les que realment se podrian despatxar.
Y això passa a Barcelona, sense que cap inspector de districte denuncihi l'infracció als
seus superios.
Cal acabar amb aquets abusos y molt poch
ens costaria, com ja hem dit, denunciame
uns quants.
. -1

*

'

Una colla de no sabem què s'entreté cada
volta qu'apareixen en els kiosques cartells de
la nostra Revista en arrencarlos o estripa ríos
bestialment, estúpidament.
Si això passés a Arbeca o Santa Perpetua
de Moguda no diriem rès perquè estaria plè
de caràcter y tipicisme.
Aqni a Barcelona ja es altra cosa y com
tomi a succehir avisarem als llacers per veure, si al fi, logrèm fer quedar a casa la quitxalla rebeca y malcriada.
Dintre poques setmanes, apareixerà un
setmanari català dedicat al foment del TeatreCatòlich,publicautdefolleti les mès aplaudides obres de teatre sens actriu y dels mellors poeteS católichs. La primera obra
serà E l cant de la sirena, original dels coneguts
dramaturchs don Lluís Millà y don Lluis Sunyer Casademunt.
Els nostres estimats companys Faune y
son inseparable amich en Joseph Guardiola
han sortit en direcció a Madrid, pera assumptes relacionats amb coses d'art, per les qu'
ells senten decidida predilecció.
A les galer es de'n Dalmau, a la Porta Fe
rrisa—s'inaugurà una ben interessant exposició dels artistes polonesos residents a Paris,
de la que'ns n'ocuparèm amb detenció.
En el concurs d'obres dramàtiques organisat per l'Ateneu Enciclopèdich Popular ha
guanyat una menció honorifica nostre company, el poeta don Lluis Capdevila, amb son
poema en un acte La tragèdia del cor y la Carn
Aixis, donchs. esperèm la propera temporada en que tindrà lloch al teatre Principal 1'
estrena de dita obra.

*

A l'Atenèu Graciench d'U. F. N. R. donà
el passat dijous sa anunciada conferencia el
notable critich teatral don Alexandre Plana,
qui glosà el teatre en sos diversos aspectes,
desde l'època grega fins als nostres dies. Es
difícil, per sa molta extenció, ferne un extracte d'aquesta conferencia, que portava per te

ma Orientacions modernes en el teatre, emprò

podrà ésser ben aviat coneguda pel püblich.
ja que tenim entès que's publicarà com a fo,
lleti en una de les millors revistes catalanes.
Convindria que, seguint l'exemple del se
nyor Plana, se'n donguessin ben sovint de

conferencies d'aquestes, y si pogués ésser, en
teatres públichs, car venen possehides d'nna
forta corrent educadora.
O e Societats!}
L'important entitat catalanista Rafel de
Casanovas de Manlleu, volguent rendir homenatge al geni deMossen jacinto Verdaguer
prepara una vetllada literària pera honrar la
memòria del eminent poeta.
Sal.èm que inspirats escriptors enviaràn
trevalls dedicats a la festa.
No duptèm que l'acte revestirà importància, com l'any passat, que fou una solemne
vetllada necrològica.
Ha deixat de formar part del elench dramàtich del «Ateneu Obrer del tïfstricte U» el
notable aficionat don Ignasi GarriRÓ, segòn
director d'aquesta entitat.
Sabèm que dirigirà un quadro dramàtic!;
al «Niu Guerrer», compost dels mellors aficionats de Barcelona, possant en escena obres
de valúa.
En el C. N . R. del districte V I I . tingué
lloch el prop-passat diumenge, una hermosa
festa literària de la bellesa, organisada pe r
la secció d'E. y C.
Després d'un breu parlament del director
del Esbart de Rapsodes del Centre, senyor
Martínez, se llegiren diverses poesies de'n Apeles Mestres, Guimerà, Ignaci Iglesias, Girbal Jaume, Palau. Maragall y Soler y Escofet
per les senyoretes Batllori, Gras, Bertran,
Maurel y Reverter. Algunes de les poesies
que eren ilustrades per melopees d'en Morera
y en Lamotte, siguèren acompanyades al
piano pel senyor Dueiias.
Pròximament debutarà a Palamós una
companyia dramàtica catalana, per donar a
conèixer totes les obres del teatre modern y
antich de la nostra terra. Dita companyia
està dirigida per el senyor Miquel Ros. L'o
bra escullida per son debut, es el drama en
tres actes y en vers original de don Josep!'
Prats, que porta per titul Berta.
Demà a la vetlla, tindrà lloch el benefici
del director d'escena don Joseph M. Ponseti,
qui ha escullit la bella producció Joventut de
príncep dels nostres amich Costa y Jordà, y
y la xamosa obreta d'en Peyus' iener A geneta
d'informei comercials.

^

No dubtèm donats el mèrits de tant iòtehgent aficionat y ses dots artístiques, que's
veurà'l local del C. N . R. (Bailen 131). plè de
gom a gom.
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