ANY VI.

BARCELONA 12 de AGOST de 1911

Núm. 253.

VI

Mudó

ijAdministració:

Plassa del Pi, 5, Barcelona.

Prell:

1

chlims

UN BADALONÍ ILUSTRE

1EE 12., fe

DISTINGIT LITERAT

1E 1,1" 0 IQ
Y

COMEDIOGRAF CATALA., QUE MORÍ

DÍA 2

Primer folletí del drama

en

"5E

DEL

EL

CORRENT

tres actos de Pitarra

LO COLLARET DE PERLAS

L'ab 5cena

Catalana
,

m_..4)
el

,i5b

akti,

•Oro;

‘5,1,-='"gy-r¦OV
Ina

Al<
14

-

•

."

-

..•••

y/

lb/A

"

Bis caminará
de la ferro
Fll company de earni,
l'amich

Miguel

d'impulsiu quels llensava condemnats pel geni del
Moviment.

Aquest geni... qui sab?
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411110
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Utrillo

De les ombres que
les tradicions fan veure
allá en la fosca de la
nit, d'aquells sers imaginaris que l'engunia y la por
dibuixen sobre'l negre drap d'estrelles, la fantasma
del Jueu Errant es la que m'ha fet somniar més, llen
santme'l pensament vers un buid interminable.
L'idea d'un ser condemnat a córrer sense descans
pel no-ser, a vagar eternament per l'impulsió d'un
cástich sense fí, sense un pedris a la terra, ni'l coixí
de l'amor, ni la má de l'amistat, es l'idea del torment
més dolorós, la poesía del sofriment moral etern, la
fantasma de l'etern anyorament portat per Vayre de
tristesas, la tristesa mateixa, potser encarnada en
un núvol d'amarga melanconia, donant l'esgarrifansa
del monóton allargat al sempre més.
Día y nit caminar, y istiu y hivern y anys y més
anys seguir, com les estrelles, un curs involuntari,
dóna el vértich de la distancia sens límit, fa sentir
dins del cor el buid de la caiguda a un precipici seas
fondo, fa compedir a n'els caminants de la terra, a
n'aquells bornes que, portats de la desgracia o la fe,
passen la vida marxant sernpre, navegant en eterna

emigració
No he sentir may l'escena deis pelegrins del
Tannhauser sense que un núvol de fred passés per
dintre méu. Aquell coro llunyá que s'acosta a poch a
poch tot caminant ab el pas de l'esperansa, que passa
magestuós per allunyarse després, caminant sempre
vers un més enllá desconegut, per forsa va ser escrit
en una tarda de Novembre.
Un hom sent en aquell
cant el ritme del pas seguit y acompassat sobre la
terra, l'afany del país que va apropantse y l'anyoran
sa de lo que's deixa darrera com un somni; un hom
escolta'l compás del Temps marxant darrera d'aquells
boemis de la fe, y sent compassiva admiració envers
aquells pelegrins de Terra Santa que, ferits aqui de
la peste, de la fam més enllá, de la guerra y del fred,
marxaven sempre, marxaven
com
una ombra ab
ánima adolirida, moguts per una ventada que'ls fes
anar seguint un camí escrit en les planes misterioses
del Destí, per una forsa inconscient de caminant, per
l'iman desconegut de la transmigració atrayentlos
terra enllá ab un instint d'oreneta, per un no sé que

el que adorm

a

es potser el que grorixa,
seguint el camí del
mariners
n'els
.

mar.

Ningú com ells ha de sentir el ritme de l'espay,
besantlos per aquell camí sens fites, per aquell bressol
amplíssim. El Geni'ls bressa ab la mateixa dolsura
ab que's mouhen els planetes, y els alena y els dóna
la patria de l'avre lliure. Així siga plana la mar y
extesa y bondadosa, com feréstega y altiva, eh l els
aconforta ab la promesa d'un camí molt més enllá,
d'altres onades seguides d'altres més llunyanes y més
blaves, formant una llarga cadena d'esperances.
Pel mariner, lo mateix que pel caminant de al
Terra, la calma es el terror, el geni abandonantlos,
el moviment que 'atura. Feu aturar aquets homes y
son re
un rovell de tristesa'Is mata d'anyoraments:
llotges montats de melaneonia que, parantse, se'ls
para també la vida, esperits que necessiten l'ayre
renovat d'estranyes terres; cors cansats que deixen
de bategar, com si a sota de llurs plantes s'hagués
aturat el mon, així que senten la quietut del movi
ment que no's renova.
Peró no a tots els caminants els mou el mateix
dalit. vlolts caminen buscant la fortuna que s'aparta,
molts, fugint de la patria ingrata y buscantne una
altre de més pietosa; molts emigrant eternament y
esperant la darrera emigració; y aquets son els que
fan pena y els que veyém passar com aucells tristos
per les llargues carreteres.
Rés com aquella linia blanca Una el vértich del
desconsol. La vía polsosa escorrentse interminable
per les planes com una beta extesa, pujant com una
serp per les montanyes, per tornarse a téndre més
lluny, fins a perdres allá d'enllá de l'horitzó, no's pot
mirar sense teair un dubte en el cor, un sentiment
de vaguetat, un buid d'absencia de l'ánima que se'n
va seguint enguniosa la vía ab l'afany de descobrir
sa llargaria, que arriva a semblar infinita.
Per ella passen els caminants de la terra: boemis
de la boemia deis pobres, clowns ambulants, carros
trasportant miséria, músichs repetint un cant sens
patria, gent sens ofici y abandonats de la sort. Per
ella passa tot un mon que no té llit en la vida, ni per
la mort, un tros de terra segura; tot aquell sobrant
de gent que l'humanitat escup ab inconscient indi
ferencia; els que la patria desterra y en fa eterns
fugitius de casa seva, perdent de mica en mica les
costums, potser els records-y fins la llengua mare.
Els emigrants passen també, emportantsen com
herencia la pobra pols del seu poble, una tristesa
incurable y un cor sech y massegat per la desgracia.
Y per ella caminen, caminen sens may parar per
aquella ratlla blanca, y atravessant, ja planures
seques y desertes y cremades d'un sol que fon les
pedres, ja aguantant plujes o sentint caure la neu ab
sa gelada quietut, ells marxen sempre, marxen, ca
yent com un destorb a cada poble que arriben, bor.
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dats deis gossos, escarnits de les criatures y mirats
ab el despreci que inspiren els forasters que son
pobres y es presenten com intrusus.
Tots els hem vistos, aquets boemis de la boemia
que passa, y potser ni'ns hem girat per mandra d'ob
servar sa desventura. Vestits ab engrun sirecullides
pel camí, tots havém vist que'l seu vestir es un disfrés
de la miséria deis altres a sobre d'eils acumulada;
que tenen la cara indefinible, com de gent que ha
nescut anant de passo; que forma

sa
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llengua l'escoria

de les paraules a tot arreu recullides; que en sa cara
no's pinta may una arruga d'alegría; que fa fred de
mirarlos; que semblen homes d'una rasa abandonada.
Passa'l que canta sense ven y el que fa forses sen
se tenirne; passal que fa plorar l'orga y el que fa
riure de tristesa; y el que no diu rés ni rés fa, passa
també com una ombra muda; y el pas lent de tots
ells sembla la professó de l'infortuni, fullea seques
de rarbre de la desgracia rodolant vía enla y arros
segantse per terra
Ahont van, ni ells mateixos ho saben. Van d'esma,
atrets per lo desconegut, fiantse en lo que vindrá,
provant sempre terres noves com remeis nous a n'els
llurs mals, fascinats pel blau del lluny, y
que sé
jo... somniant potser en l'infinit, en el sempre més
d'un fatalisme sens lunits. Perque aquets sers que'l
poble en diu ganduls y els ven com gosos perduts,
son potser els lliures somniadors del ?mon, els que
senten la poesía, d'una vaguetat sense bruixula y es
llensen d'aturdíment en els brassos del Des«. Ells
potser pensen que la terra ha de veures de passada
y que les arrels plantades son nous dolors que han
de dar espines per fruit; que la curtesa del viure no
val l'engunia del combat per sostenirla; que, el mon
sent gran, qui més escampa l'amor menos estreny el
carinyo; y que sois el caminar, el caminar eter
nament, ubriaga les idees y ensopeix per esperar la
tardansa de la mort.
Potser aixó senten els caminants de la terra. Y
potser son els sois filosops que practiquen. El su
rastre deixa un desitj de seguirlos, un are-dols,
sentit y fugit depressa, de compassió y simpatía.
Es un adeul Cada un passa per la lla ga carretera.
Es radeu a una vaga silueta que s'esfuma, radeu del
cor presoner que voldría tenir ales.
.
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Els plals frencats.
Sarsuela en un

lletra de J.
Asmarats, música
del mestre Joseph
E. Verdaguer.
acte

Els

plats

trencats

obreta que
per la seva facil re
presentació y per
ses escenes cómiques y diversitat de xistos que acre
diten la marca del autor, está destinada a represen
tarse en molts centres y teatres que cultiven el gé
nero lírich, donchs la fa mes simpática la música
sensilla y escayenta de sabor catalá ab que la ador
nada el mestre Verdaguer.
Els cinch personatges que intervenen en aquesta
sarsueleta foren ben entesos per la tiple senyoreta
Martí, la característica senyora Gallart, y els se
nyors Blanch, Simon y Bartra, els quals feren riure
al públich durant tota la representació.
Recomaném als aymants de la lírica catalana Els
plats trencats, que son uns p/ats que's porten l'oli.
es una

ERÓTICE1
vida, sens treva,
desitja ser teva.
Ma

devegades
preferida,
d'amor,
soch
si a ton serrall
ma vida,
y soch la més volguda de les que aymes
y quan estás tollos me dius, soch teva
Qué

hita que esclava'm tingues

sens

treval...

desdenyis ma ternura
plena ditja
si aixb mon cor
desitja...
Qué hita que tos derprecis m'entristeixinl
Si'l que jo vuy, tu ho sabs, ánima meya,
Qué hita que

a

cops

suberch de

ser

teva

I...
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Centre Autonomista Catalá de Sant Gervasi
El

eereativ(c

diumenge prop-passat tingué

l'inauguració

lloch

de la

temporada de 1911-1912, posantse en escena, bala la direc
ció d'en Johannus, la comedia dramática en tres acies den
Henry Bernstein, traducció de 1.Iuis Millá y Lluis Sufier
Et Lladse, obtenint una interpretació farsa ajustada per
part

de les senyores Persiva y Perrarnón y dels senyors

Johannus, Serra, Oliver y Rita.
La presentació escénica, farsa aceptable
Ateneu Democrátich

Regionalista (Poble Nou)
El diumenge al vespre,
baix la direcció del celebrat
actor aficionat Enrich Fi

garola.

es

posa en

escena

el

drama den Rusinol La mi
re. L'héroe de
la vetlla, bou
«Albert» ab totes les d,e la Iley.

el senyor Ceardi, que feu un
En el «Manel», el senyor Batey, tingué moments telissos,
principalment en les escenes mes culminants. En el primer
acte y part del segón estava quelann desentonat. La senyora
Vidal, en la protagonista, s'hi Iluhí y el séu travall bou molt
celebrat.
La «Model», corría a cárrech de la excelent dameta Ra
mona Mestres. Es 'lástima que aquesta dama jove, ara que
promet donar una volada, s'entretingui en volguer imitar a
una eminent actriu, cosa que la perjudica y la posa en situa
ció poch estimable. Nosaltres que hern vist en moltes obres
el travall que fa y sabém lo que pot ter, ens dol que no
cultivi y segueixi fent lo que feya abans.
En Camerino, len un «Mestre» notable, dintre deis de la
seva categoría. També s'hi Iluhiren fent
bona feyna en Ca
nales, en Rovira y en Cahué y secundaren els senyors
Morros, Liado y Carbó. La senyoreta Mestres (A.) desen
caixada en el aflaylet.»
Deis quatre actes, el rnés ben presentat y executat, fou el
tercer, que li valgué al expert director Figarola, junt ab
tots els intérprets, una sorollosa °vació, que encare ens
sembla sentir. El torném a felicitar.
En una de les vinentes funcions s'hi estrenará el diálech
Lo que pot ?'amor, original den Ricart Belanche.
Centre

Catalá

(Horta)

La companyía que dirigeix l'eminentactor en Pere Codina
la vetlla del passat diumenge, posa en escena l'obra del
protagonista
mestre Guimerá, Mar y cel. No cal parlar del
ja que sabém que ho fa molt destramenl. La senyoreta Soto,
estigué admirable, com tarnbé els senyors Buxens,
Amaras, Mer, Munt, Pela, Cinca y Castells.
El senyor Cocina tingué la lloable pensada de recitar la
exquisida poesía de l'Iglesias, La Musa popular, valguentli
entusiastes aplaudirnents.
Per ti, la comedia d'en Morató, Un copde vent, dit molt
bé per la senyoreta Soto y els senyors Amorós y Petit.
La nornbrosa concorrencia qu'assistí al acte, en surtí
satisfectissima.
Pabell6 Tetuan

quadro cOrnich-lirich que fa les delicies del públich d'
a quest local, ha representat les pesses: La Cartilaginotalgia
arreglo de Conrat Colorner y Un bany rus, arreglo de Lluis
El

cárrech de
y bernis.

Milla,
tía

a

la senyoreta Fanals y els senyors Mur

Cinema Montserrat (Sans)
S'ha estrenat la sarsueleta, Els plats trencats, que'n par
lém en la secció de estrenes
S'ha reproduit també El primer día, sarsueleta que ha
sigut rebuda coro altres vegades y que s'hi distingeix la
tiple Pilar Martí.
Demá diumenge se repetirá Els plato trencats, pera fer
trencar de riure al públich d'aquest local.

com rnay s'havía
vist en aquella casa, per lo que felicitén3 a la nava Cornissió
de Fomerst y Festes.
La concorrencia a pesar de lo calurós del local fou rnolt
numerosa, escoltant ab relligiós silenci les escenes mes cui
rninants de l'obra, aplaudint ab entussiasme als finals de
cada acte.
Augurern rnolts éxits al nou auadro escénich si persisten
sa pri
en posar les obres ab el carinyo qu'ha demostrat en
mera

representacsó.
1..` Artesá

El dissabte per la nit tingué lloch una vetilada benéfica
representant el quadro L'Ave María de Gounod, que signé
mitjanament interpretat pel qua,iroescénich d'aquesta enti
tat balx l'experta direcció den Pere Puig.
El diumenge representaren el drama en 5 actes, La Tosca,
qual conjunt si no toa del tot admirable, pogué passar. En
l'interpretació s'estorsaren per sortir airosos la senyora Ca
ma (R.) y senyors Ftancolí y Galindo (F.)
Cine Moratin (Gracia)
La companyía que dirigeixen els senyors Marieges y Pi
que, posá en escena el diurnenge per la tarde la divertida
sarsuela catalana den Gurná Lo primer día, qnal admirable
execució feu les delicies del públich

PbEllITUT
ma

Plantáren3 dins

nostre

cor

del amor nostre;
plantáremlo inconscients
quan encar erern molt joves,
sens pararnos en mirar
si la t,rra fora bona
l'arbre

sant

per agafarshi l'arrel
y poguerhi creixer farsa.

Regáremlo ab vera fé
y ab voluntat que no's torsa,
logrant al fi que arrelés
ab arrels fondes... ben fondes.
L'esperansa ens ha guiat;
besos y paraules dolses,
ens han fet gosá a son ternps
primavera encisadora.
Unírense
ab els

nostres

norns

cors

d'espós

y esposa...

jurament

d'amor etern
ens feu felisos a l'hora,
y vivirn desde allavors
ab el cor rublert de joya
y gosant la plenitut
des istíu del amor 'sastre.

Que jatnay
entri

a

n'els

el fret hivern
nostres cors

joves

esposa,

/1/«1"///m0/~~or,ofloorfiftwooff
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y abrassats poguém morir
quan ja vells y sense forses,

Nostra enhorabona a Hura antors y empresa per havérse
fet coneixer l'obra no reparan t en sacrificis.
«Centre Sabadellench» (Gelats). L'agrupado Tutauha

deixant la celda radiant
d'armonía encisadora
y del perfúm deis petóns
d'una vida rota joya.

posat

RAFEL RIBA CANA DELL

De nostrecs

distingiren

eorresponjals
•

Olot.—La companyía

Capdevils-Bar6
sa

t

en

escena

en

ha po
el Prin

cipal d'aquesta ciutat,
durant la setmana pas
sada, les obres: El Lla
dre, La noya maca, ron
de Rector, La Baldirona
y Els Zin-cal6s.
El Lladre se ressentí
en gran manera
de fal
D. AYMERI,

.

ta

d'ensaigs,

per

quin

motiu no pogué la se
nyora Baró fer ressaltar l'acabat estudi que del séu paper
de «Maria Guisa» ha vía fet.
La nora maca tregué`l regust de l'anierior, car la seva
interpretació esmerada rneresqué elogis unánims. Tots
quanta hi prengueren part, que son les senyores Baró,
Faura y Huguet y els senyors Puiggari, Aymerich, Nolla,
Capdevila y Santacana, foren aplauciits y admirats.
iguala honors, car s'hi Iluhiren
ronde Rector
tots els artistes, per llur labor afiligraeada. La senyore
Ferrer, en <María,» fou la vegada que agradá mes. Els
altres, senyora Faura y seuyors Guixer, Bardém, Nolla,
Ayrnerich, Puiggarí y Baró, u anaren a la saga.
La Baldirona també sortf arrodonida.

meresqu?

Y Els Zin-calós obra esperada ab dale pel públich olotí,
satisfé a tothom, puig la seva execució fou esmerada per
tots els inrérprets, sobressortint poch ho molt les senyores
Ferrer y Santolaria y els senyors Ortín y Nolla.
S'esperava ab fruició a Olot l'anunciat debut de don
Pare Codina, que devía tenir lloch
y Cel; després fará El pati blau.

en escena les obres, El carro del vi, Lo llit del capita,
y Terra baixa, l'interpretado de les dugues primeres fou
molt ajustada per el senyors Cahué, Mousech, Bruguera,
Cuuillé, Martí, y d'ames. En l'obra del mestre Guimerá si

dijous passat

ab Mar

Sabadell.—«Tatre Camps de Recreu.» En un deis díes
de la Fasta Major, se posi en escena per primera vegada
l'opera catalana en guarra actes, La dona d'aygua, mú
sica d'en Cassiá Casademunt, lletra d'en Joan Trias FA
bregas y ab decorat non den Domingo Soler.
Pel sol fet d'esser l'obra y decorar de fills de Sabadell,
el teatre havía forsosament de presentar l'aspecte de les
grans solemnitas artístiques, que tant ben acostutuats ens
té aquet coliseo, en3ar que l'ambient que regnaba per la
gran sala d'espectacles de nostre millor teatre, aquella
nit de l'estrena de l'obra aabacellenca, era tot un altre,
tenía de serho, perqué:allf tots erem sabadellenchs. L'obra
tingué el matera éxit que el día que va estrenarse en
Eldorado de Barcelona.
La presentado signé igual a la que donaren a Barcelona,
eta artístes qu'eran els mateixos. y l'orquesta composta de
quaranta professors executá molt bé la seva part.

els senyors Cunillé, Domenech, y Cahué, en
els papera de «Manelich,» eSebastiá,» y «Joseph.» La se
nyoreta Granjé ens feu una «Nuri, deliciosa y digne
elogi; La senyora Rodríguez, en la «Marta» regular, aixís
també els senyors
y les dames encaixades
com

Casas, Bruguera, Codina y Mattí,
en les gerrnanes «Perdigones.»

Terrassa.—Dijous, día 3, al Retiro,
va obsequiarnos ab el drama

bill-Roca
tich.
El

la companyía Pu
de Rusiiiol El Mis

públich, poch exigent,

ció que feu

en

va quedar satisfet de la execu
Pubill del protagonista. Bis domes perso

natges, compliren

a

mida de

sea

forses.

Lleyda.—E1 dimars, dia 1 de Agost, debutá en el teatre
al aíre Iliure, construhit al Circh taurf, d'aquesta ciutat, la
companyia que'hva encapselada pels artistes Enrich Lluelles
_y Joseph Roca. Figuren com a primeres parta, l'actriu Ag
neta Morera y l'actor Agustí Saumell.
L'obra escullida pera la presentado de companyfa, fou
la tragedia de Guimerá, Mar y cel.
La interpretació qu'els artistas de la mentada companyía,
aquesta obra, fouben passadora; no deixaren de agradar
el senyor Saumell en el «Said» y la senyoreta Morera en la
«Blanca,» ja que donaren a les escenas mes culminanrs de
l'obra, tota la intensitat dramática qne requereixen els pa
pers ja mentats. El senyor Parreilo en el «Hassen,» ens
agradá bastant. Els senyors I.luelles y Roca, en els séus
respectius de «Ferran» y «Malek,» niolt a tó. Bis altres,
en

senyors Llonch, Costa, l'aficionat d'aquí Lleyda senyor
García y'ls que deixém de mencionar, no'ns plagué el tra
vall que realisaren. Les escenes de conjunt, malament, y

la presentació, aceptable.
El dimecres, día 2, la comedia Don Gonzalo o l'orgull del
gech, la que aná ajustada de debó. il senyor Roca en el
paper de «Grapa,» a les mil marevelles, y la senyoreta
Morera y senyor Saumell, en ele papers respectivament de
«Cornil» y «Canari,» molt be, com també el senyor Llue
Iles en el «Tófol.» Bis demés artistes, senyora Alegret y
senyors Munt Rosés, Parreno y Costa, feren tot lo possible
pera que l'obra no decaigués, y ho conseguiren. Foren molt
aplaudits. La presentació massa pobreta y la direcció com
una

seda.

Dijous,

día

3,

el famós drama del

genial Guimerá,

Terra

baixa. En aquesta obra ens agradaren forsa la senyoreta
senyors Saureell, Roca y Lluelles, en sos
de «Manelich,» «Tomás» y «Sebastiá.» La
senyoreta que representava el papar de «Nuri,» qual nom
desconeixém y ho sentim de veras, cumplí son comés com
Morera

(Marta) y

-respectius papera

bona actriu. El senyor Parreno, b.
Les escenas de conjunt, desacertadas y
deixava sentir.bastant.
una

seu

se

Catalá» Per celebrar aquesta vila la
el dia 3 del correut, aquesta societat
coneixer un quadro infantil, debutant ab

Sallent.—«A ten

festa del

l'apuntador

eo

patró,

han donat a
obra d'Asmarats, Sistema Munyon, baix la direcció de
Anton Carbones; molts aplausos.

En preparació, pera la próxima festa mejor, El [ladre.

kwoioi

o

,
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eerta

Catalana
Barbará.--zTeatre Catalá Romea». El diumenge prop
passat día 6 debuta en aquest teatre una agrUpaci6 dramá

•

qual posa en escena el drama de Ignasi Iglesias El
vulgas per tu— en la que
cor del poble y la pessa Lo que no
Raventós y Comas
s'hi lluhiren ala senyors Ventura, Vila,
senyor
Aguilar
en el papar de
aficionat
director
y el joya
«Pasare)!» que ho feu excelent, junt ab la senyoreta Joaqui
na Millanes, que estigué acertada tota
Sant Quirse de Sesora.—doventut Católica.» En eixa
lloch,
Societat que celebra su festa el 30 de Juliol, tingué

CARTA

tica la

escullida funcio teatral. Comensá ab El ball deis bas
tons, per la-secció infantil, ha vent de repetir els ballets.
Després els aficionato senyors Busquets, Pujol, Rovira,
Serra,. Vilá, Munoz, Costa y Cillero, representaren el pa
tribtich drama, Lo forjador d'acer, y la sarsuela en dos
Colell
actas El triomf deis bona, deis senyors Joseph Puntt.
música,
de
Maullen.
la
abdos
la !letra, y de M. Aulet Pvre.
una

dramática com per
Fou un éxit cornplert tant per la part
la part música1; aquesta aná a cárrech d'un escullit sex
teto, y el Chor de la Societat, haventse de repetir els nom
mans. La
bres músicals per acallar els forts picaments de

representaren els renyors Mercader, Soldevila, Martí,
Serra, noy J. Rin, Angordans, Freixa, Serrador y Cillero.
Ademes hi assistiren eta autora, que‘s vegeren obligats a
sortir a rebrer el merescut tribut a Peacenari y rebent

A UNA ASSESSINA PLATS

-T'escrich aquesta carta, tendra cuynera,
de contemplarte, molt ternps soltera
perque rn'han dit,

després

que

sempre suspires
un marit.

tu

per

Los maritsavuy día van molt escassos,
passan alts y no voten caurer de nassos;
vols a mí,
ja ho saps, qualsevol hora
dire que sí.
L'estar tiesso mitj'hora a la cantonada
tinch de dime ab tranquesa que no m'agrada;
cerco el descanta;
m'estimo més escriuret
que fe 'Is gegadts.

Vaig saber per conducto d'un vell gitano
qu'estimaves dos sorges y un veterano,
ja m'acontentes;
•

moltes y xardoroses felicitacions.
Rubi.— En el Teatre Domenech la companyía que di
rigeix en Joan Puhill ha representat El Mistich y Terra
baixa, ab exesució forsa aceptable y posant de relleu sos
papers la senyora Roca y els senyors Pubill y Vives.
Sant Cugat del Vallés,—La boja, de Gimerá, represen
tada en el Tea tre Tadeo, el 23 del passat, va proporcionar
l'actor- Joan Pons.
un triomf a la companyía que dirigeix
Cooperaren a la Poma tasca d'aquesta representa ció, la
primera actriu senyoreta Prats y els senyors Mani, Orma
chea, Sola, Brunet, Rovira, Pujol, Hoces y Cortés.
Per pessa, La

Reyna,

d'en

Barboso, que

fou ben

posada.

Masnou.—En el «Centre Coral», el día 23 del passat, la
d'aficionats va posar en escena les pesses La
Jugar
setmana deis tres dijous, Les calses del senvor Asao'',
l'execució
s'hi
distingiren
Pruno,
En
a casats y
L'hereu
la senyora Arbola y el senyor Guardiola.

companyía

Camprodon.—La companyfa Casals-Cazorla,

el día de
Guime
mondial
de
escena
l'obra
Jaume,
va
posar
en
Sant
rá, Terra baixa, en qual execució destacaren la «Marta»
(senyoreta Cazorla), en «Manelich, (senyor Casals) y la

(senyoreta Caseta). Tarnbé feren bona feyna els se
nyors Cazorla, Bonet, Mas, Sirvent, Aguiló y senyores Ro

«Nuri»

ca y Villalba.
El día 3, toca el torn a Don Gonxalo o l'orgull del gech,
y aplau
de l'Albert Llanas, obra que fou també ben posada

dida.

per

amor

y

no

vol) fadrines

aprenentes.

Com que tinch molt ben genit, larém
y si vols, te prometo que se t'espera
bon casarnent,
si no dona la pega
de ser dolent.

carrera,

Será bb que't descriga lo méu retrato:
tinch la boca petita y'l nas tant sato
que ni me') veig;
!y que'n fora de maco
si no tós lleig!
Si'ns casém, podrás viure sernpre ditxosa,
y si es cert lo que diuhen que tu ets gelosa,
no

que't

tinguis pó
(si no'n
milló.)

deixi
cap de

trobo
•

No't pensis guapa nena que siga pobre,
soch amo de la roba que porto a sobre,
tinch prou talent,
y un paraygues que's gira
quan fa molt vent,
Per maritIno suspiris, prenda adorada,
la pena que tenles ja está calmada
no

a n'aquí'm tens:
vajis a l'agencia

de casarnents.
Si vals veure, nineta, al que t'admira,
pots baixá l'escaleta y després tira
al dret del nas,
tomba a l'esquerra
y'm trobari,s.

després

Si'm troves, tesme festes, niriPta hermosa,
que jo al veure te cara blanca y preciosa
soch melt cobart...

Adéu, que cauhen gotes
y se`n» ta tart.

Q.

Rota.

La Escena

Catalana

—De son autor en Pere Boquet, hem rebut un exemplar
de la comedia dramática en quatre actes, La pobra gent, de
qual obra ja donárem nostra opinió favorable el dia que
Cata
va posarse en escena per primera volta en l'eAteneo
lanista de Gracia.»

preparatius que s'es
fent, prornet ser una
festassa, l'espectacle que s'
Pels

tan

anuncia per el día 3 de Se
tembre, al bosch de La Ga
rriga.
S'estrenará, a ple ayre, el
poema dramátich del insig
ne

autor

lgnasi Iglesias,

Flors de cingle, per qual
musicals l'aventatjat mestre

obra hi ha fet
Cassia Casademunt.
En Moragas y l'Alarma están ja trávallant en el decorat
que indispensablement te d'acompanyar a la natura.
Entre els intérprets hi figurarán els excelents artistes
Jaume Borras, María Morera, Pere Codina, Joaquirn Vinas,
María Panadés, R. Mestres, etc.
Se posara un tren especial pera anar y tornar en el mateix
día, puig la represtació sera a la tarde.
Aquesta testa pronaet ser una gran solemnitat artística.

Nostre Tolletí
Avuy repartim el primer follett de Phermós drama
tres actes del estatuat Pitarra,

en

LO COLLA RET DE PERLES
de les joyes del yen Teatre
contribuit al éxit de son autor.
una

Catalá,

que més ha

***
Com de co3túm, pot efectuarse el cambi de folletins,
Administració, Plassa del Pf, 5. de l'obra
en nostra
LO TRINCH DEL OR, ahont se recullirán acte se
guit els 5;xemplars relligats ab ses cobertes corres
ponents, mitjantsant l'entrega de 15 céntims.
No's cambiarán els tolletins que.no estiguin en bon
estat y sense tallar.
Solsarrent s'enquadernarán els exemplars nets y
curiosos.

CD
Ab l'obra del mestre Guimera María Rosa, y la comedia
d'en R. Vidales, El Carro del vi, posada en escena per
l'Agrupació «Joventut Catalanista,» s'inaugurará en 1'
Ateneu Obrer de Sant Andreu de Palomar un artístich teatre
a

plé ay re.

Al donar cornnte. en ;nostre número passat, de la mort
del bon pa trici badaloní, en Pere Renorn y Riera, en la !lista
de obres per ell escrites ens descuidarem de posarhi Polis
revisculats, comedia en tres actes.

CORRESPONDENCIA
pregunta en atenta carta, qui deis dos actors
etc., li hem de dir que aquestes preguntes no poden contestarse pú
bliciment, ja que, com pot compendre, no tenim interés en ferir
susceptibilitats.—P. Centellas: Vosté es un negat en qüestions de
poélica.—Jobico: Vosté cada dia bofe millor; anirán les erbtiques.—
J. Vidal: No té condicione perals honore de la publicació. Potser si
en proba un'al tra ho ensopegant mes.— T. Patat: Dala?) que ha fet
vosté, a versificar, hl ha tanta diferencia nora del esceaari del an
tich Zorrilla al del Principal.—E. G. Congost: Les clugues son indo
rrectes, malgrat el trobarsi cenes condicons poétiques Si envía
quelcom mes, procuri ter mes clara 'letra.— Li. G. A/amany: Son
A la dama quena

versos

pero

no

diuhen

rés —R.

Riba C.

Publicarém

la íntima.—

d'Aymerich: Rebuda la postal y Ilegides les quatre ratlles
per vos estampades darrera el pont de Castellfollit, vos en dono
mit mercés. ?Saben si els vendrellcnchs ja han donat les gracies del
bust an en Nolla?—A. Rosell P Vendre y menta no consona, ni con•
sonará may encara que disposi d'una recomanació d'en Canal-jas.
Un suscriptor de Vilanova: Es poqutta cosa y repetició de lo que
han dit tots ele poetes, desde Homer al Oliva Brigman, passant per
en Xavier Viura.—P. Cervera: Rebut l'impon y enviat el paquet.
Caballar

Tenim

el gust de
comunicar que:

—

—Al C. N. R. de Sant Martí, avuy, dissabte, s'hi celebrará
que diri
un festival en el qual hi pendrá part la companyía
geix l'actor Joan Pons, que posará en escena el dramet

Catalunyal
—Es de gran utilitat el Diccionari catalá- enciclopédich,
ab la correspondencia castellana, editat per la casa Salvat y
C., que anunciérn en la darrera plana.

—Tal

com

anunciárern

en

un

de nostres números
de Buenos Aires,

riar, el dfa 23 del actual arribará
Vapor «Barcelona,» l'egregi actor

ante
en

el

Enrich Borras,

—A la 'lista deis artistes que formarán la companyía que
actuará al Principal (que publicárern en el número de la
setmana

passada)

Ortin y B. Gibert.

déu

ategirse

als

actors

senyors Miquei

satmaxa.a.ri

Teatral

pessetes.— Vn any: rso pessetes
NÚMERO SOLT: 15 céntims.

Un trimestre.

2
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Llengua Catalana

correspondencia
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Consta de tres elegants uolums en 4.`t major, ab un total de més de 2.370 pagines,
19 mapes en colors, 100 lamines en color y en negre, 2.736 grauats q mapes comarcals
PREU DE b OBRA COMPBERTA,
A

flIFIGDIFICAMEDT EfIQUADERIMPI:

gran volada que, de vint anys ensá, ha pres la
literatura catalana, y la creixenta afició al us y
conrehu de la nostra benvolguda Ilengua nadiva

tan que siguin de tot punt insuficients els dic
cionaris que de la mateixa s'han publicat, quina
darrera edició es del any 1885. La necesitat, ca
da día creixent, d'inventariar a la moderna l'immens tresor
de vocables que constitueixen l'idioma catalá, ha decidit a
la casa editorial SALVO' a empendre la publicació del DIC

CIONARI DB LA LLENGUA CATALANA,

NOVA

EDICIO,

ENCICLOPÉDICA IL—LUSTRADA. En ella s'ha inclós totes aque
Iles paraules deis moderns escriptors catalans, tan valiosos
en nombre com en qualitat, y s'han tingut en comptels es
tudis folklbrichs, que han vingut a aumentar considera
blernent el ja importantíssim tresor de retrans y rnodisines
que la 'lengua catalana posseía, y les noveles y quadros de
venen a fer creixer el nostre vocabulari
fi de paraules y frasses que, no perque no s'usin
rnés que en determinarles encontrades, deixen d'ésser enini
nentment catalanes. Aderrés d'aquest aument de paroules,
otereix aquesta nova edició d'aquest Dicciorgasi dues par
ticularttats: la de contenir les biografíes de tots els homes
notables de les regions en que's parlal catalá y els noms de

costums

ab

les
es

rurals, que

un sens

poblacions, rius, montarlyes, etc. ACIPMéS de llingülstich
donchs, biografich y geogrdfich. Desitjant ter coneixer lo

típich de la nostra terra, tal cern costunts populars
tipos comarcals, paisatges, monuments notables, etc., s'han
adoptat procedirnents gráfIchs que están a l'altura dels oven
més

sos

edició del DICCIONARI CA
il-lustrada ab protussió de gravats

d'avuy día. Al efecte, la

TALA

va

espléndidarnent

nova

interca tau y lamines apare, ab retrats deis personatges més no
tables; al tres ámines represen tantferramen,es d'Arts y Oficie
en teta sa varietat; altres de vistes d'Andorra, Aran, Barcelo

DE

VENDA EN NOSTRA

es

PE55ETE5

y Pla del Llobregat, Bergadd, Camp de Tarragona, Cam
Cardond y Solsona. La Cerdanya, Conca de Barbe
ra, Conca de Tremp. Con fient, Corta de Llevan!, Empordá,
Llusanés y Aloyanés, Montseny, Pallars y Ribagorsa. La
Garrotxa, Gironés y Comarca de Bany-oles, Penadés y- Cos
na

prodón,

tes de Garraf. Pla de Lleyda, Segria o Ribera de Segre, Plana
de Vich y Alfa montany-a. Ribera el* Ebre, Ripollés y Vali de
Ribes, Roselló, Vallespir y Peno. let, La Segarra. Comarca
d'Igualada y Montserrat, La Selva, Urge! l y el Vallés: al tres

reptoduint Armerles, Avenchs, Campanars notables,
Cerdmiques, Claustres, Costums populars, Crestalleries,
Creus de terme, Escales y Patis, Es1anys Falles. Llot es,
Mobiliaris, Pones, Rajoler tes, Sepulcres. Tipos coma' cals,
Vidres, Perros y Bronxos artistichs, Joyes sig les 11' a XVIII,
lamines

Majóliques,
impresos

a

Poslals, Prehistoria, etc., y
varíes tintes, del

ma

pes

en

negte

o

Camp de Tarragona, Catalunya

Catalunya divisió eclesidslic.2 (únich fins avuv.)
Cataluny.a divistó política, Isles Baledrs, La Cerdany-a, Em
pordd, Pallara y Penadés, Lley-da, Segrid o Ribera de Segre,
Pla de Bages, Ribagorsa, Ribera d'Ebre, Ripol tés y Vall de
Ribes, La .Segarra, Comarca d'Inualada, La Selva, Alt y
Baix Urgell, Vallés, Rossélló, l'altespir y Fens.let. P,,ra
portar a son degut terme el DICCIONARI CATALA no slia per
comarcal.

mena, encarregant la
p,rt literaria,
científica, geográfica y arqueológica de l'obra. cine clá una
torta ressonancia de la mentalitat catalana, a persones de
veritable significació, y confiant a reputats artistes sa

donat socrifici de cap

il-lustració profusa y variada. Ademes conté els esculs de
quasi toles les poblacions de Catalunya, ab lo qual resulta
aquet DiccioNAro l'unich en el séu genre y UNA NOTABLE OBRA
PEDAGÓGICA DE VULGARISACIó, que dona a la Bibliografía
catalana lo quo li havía mancat fins avuy: UNA VFRITA
BLE ENCICLOPEDIA.
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