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UN

«MANELICH»

b'emlnent actor america PA:tx F>onrEGBw.A.

Segón folletí

'Ab/1/1,g

de la trilogía de Victor Balaguer,

.21,e'.21.;4:1,1
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Núni

I

Pm:

15

centims

ARGENTI

en

l'interpretació

de Tierra bala,

b05 PIRIIIE115

en

criollo

261.

rbeejla

eatalana

Para

ser

hay:que

hombre

dar

poi Precisa obligación

diciplina
y buen

Y entrém

en

a

uso

plena lley

bé les anteriors aldeyes

biteratura
de cantonada
o

ta

es...

Igúrbide,
uns

ha

tonades, verdaderatnent sugestius, anunciant una
portentosa inteligencia, y
comedia qu'ha produhit
per mes que's tracta d'una obra caslellana, que no
ferli
entra en nostre jurisdicció, no podém menys que
el reclarn, encare que sois siga per'esbargiment de

cambi aques

en

o

El hombre es libre por ley
de

Propia voluntad.

su

Hay

plantat

cartells'per les can

compensacións, puig si

dolentes,

Pero, no desanimin, que sempre hi ha un pitxor,
sinó, llegeixin, si tenen valor pera seguir llegint.

José Fola

tal

de

son

pitxor.

«Eh TEEITRO DE IDEF15»
Un

las pasiones
la tazón...»

a

muchos que

son

esclavos

aunque les dan libertad.'

Justos. Aqui torném a recordar aquell
balada famosa, que din:

tros de la

sa

‹La mola rodava
sense

jo

la veya rodad>

nostres lectors.

Afigurinse

en-qüestió

que el drama

ciedad ideal, y

son

autor

en

se

el cartell

titula La So

comunica

ens

Obres de l'Empresa del Éspanyol
comuni
pera portarles al Apol, al revés de lo que
les había retira
car la temporada passada, de que
al
Espanyol.
Apol
pera
portarles
des del
Fins aqui aixó no está castigat per cap tribunal
pero, aguantintsen y vegin quins crims de lesa lite
que ha retirat

ses

va

ratura

se perpreten

el mateix cartel 1, en forma de
que'n Fraqueza en diu

en

quartetes, d'aquelles
«La

diferencia

entre el hombre

y el

bruto,

la

inteligencia.

no

la cultiva

es

Si el hombre
se

Aixó

borra la

es

ens

Peró

no

y per

dona aquest botó.

desmayin y vegin aquest altre
«!Oh, Pueblo! Ten por seguro
que
la

no

veras

corona

si ganada

en

botó.

tus sienes

que ambicionas
no

la tienes.»

Decididament La sociedadideal den

ser cosa

mag

nífica... !Quins pensaments! !Quines aldevesl De se
gur que si en Llanas medía el crani d'aquest porten
tós dramaturch, el declararía un cap gros incompa
rable.

Pero,
hi

Ilegim

no

tot

son

desgracies;

per sort

un'altre quarteta que diu:

Rojas

al amich

trencantse el cap

cant la solució de les ideas

exposades

en

boy

ideal, que de segur que deu deixar endarrera
Sol de la Humanidad

!Quina
Bonavía

!lástima que
ens

en

LA ESCENA

cer

La sociedad
a

El

CATALANA,

en

de donar compte del Teatre Cas

privi

tellál

Pero, bah,

queda l'esperansa

ens

qualsevol

altre traductor

en

catalana de La sociedad ideal pera

ser

llardó

o

el Teatre Calala
bé... !es

un

qu'explota

de que
fassi

una

en

Pa

versió

representada

en

el cartell

en

l'autor de Tot ha anal

noy!

veure

si s'animen y l'estrenen

a

darrera de la

Xicara d'en Selles!

ideas,

per que l'autor cultiva el teatro de

mostra

Ja veig

!A

difete,.cia.»

may parar;

que la mirava

TEP-ROCH Homs,

La,

Eltrene,3

fina y

que obtingué una bona execució,
cap per les petites actrius Redondo y Mo
ré, que cada dia ho fan millor.
El senyor Marinel-lo, també mereix
lloansa per
son travall en la
direcció escénica
La musica y la presesentació, adecuades.
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exquisida,

portada

(la

I

eena

eatalana,
a

•

NY:

Un LUNCH

a

PRINCIPAL

hos Pirineus.—
Obra dramática en
un

prólech

actes, de

y tres

Victor

Balaguer.
Son prou cone
guts els mérits qu'
avaloren la trilo
gia del autor de
Les esposalles de la mor/a, y aixó ens excusa de parlar
de Los Pirineus, obra que ha sigut presentada
explén
didament per l'Empresa del Teatre Principal.
Hi había una verdadera necessitat de que aquesta
obra no restés per més temps inédita, y empleém el
mot d'inedita perque nosaltres enteném que les pro
duccions teatrals no's publiquen fins el día que les
veyém viure damunt les taules.
En la primera época del Teatre Catala que's quan
fou escrita aquesta trilogia, ab seguretat que hauría
obtingut un éxit deis més grans, més en Pactualitat.
davant d'un públich que ha vist evolucionar ab tanta
rapidesa nostre teatre, l'obra ha sigut acullida be
nevolament, sens entussiasme, pero respectantla en
lo que val.

L'execució que hi han donat els experts artistes,

quals se 'Is ha confiat l'interpretació, fou exelent
sentits, comensant per la bona direcció del
primer actor Enrich Gimenez y acabant pel sencill
als
en

tots

travall del últim comparsa.
En Nolla, aquest actor tant aplaudit com envejat,
ha fet una creació del dificil paper de «Sicart de
Marjévol;» felicitém al senyor Gimenez per haberli
escullit un paper tant apropiat a son temperament y
felicitém al propi senyor Nolla per haber obtingut
l'únich aplauso en la vetllada.
L'excelent Xirgu també feu bona labor, matisant
el paper de »Raig de Huna,» que no comprenérn
per quals motius el públich no'l va aplaudir.
En Gimenez y tots els demés, com ja hem dit, van
posar de relleu ses qualítats de boas comediants.
El decorat dels eminents escenografs Vilumara,
Moragas y Alarma, es de lo millor entre lo bó que
s'ha vist pels escenaris.
SALA

IMPERI

quadro y en vers,
ha pomera.
Visió musical, en
original d'un distingit escriptor que s'amaga ab el
pseudónirn de Ll. Irla, y d'un musich que tampoch
un

-

dona'l

nom.

Una comedieta

més

pel

teatre

d'infants; delicada,

Avans

l'Enrich Borrás

de donarnos comiat el gran actor Enrich
a la Cort, a comensar els as

Borrás, pera marxar cap
saijos pera la temporada

que

s'apropa, els

seus

com

panys de professió volgueren obsequiarlo ab un es
pléndit lunch, qual festa va celebrarse dijous de la
setmana passada, en Pespayós local qu'ocupa PAsso
ció d'Actors Lírichs y Dramátichs.
Ocupá la presidencia l'actor festeijat, tenint a sos
costats als eminents dramaturchs, senyors Iglesias y
Rusinol y al president de PAssocinció senyor Martí.
Contárem més de cent comensals, recordant entre
ells a les clames senyores Morera, Panadés, Daroqui,

Mestres, Coy, Aranguren, Birba, Farnés, Bidosa, nena
Calvo y'ls senyors Jaume Borrás, Miguel Rojas, Ricart
Calvo, Alexandre Nolla, Vega, joan Torelló, Eduart
Blanca, Joseph Nieto, Ferrán Vilallonga, joaquím Vi
nas, Joseph Font, Avelí Galcerán, Ferrán Bozzo, Jo
seph M. Miguel, Gaston Mantua, Lluis Millá, M. Pla
nas, S. Amorós, M. Bech, G. Bello, Venanci Alonso,
Ricart Fernandez, Lluis de Lamor, foseph Mas, Ricart
Rodó, Agustí Aprile, Guillém X. Roura, Ramón Tor,
1. Masllovet, Juli León, Juli Vallmitjana, !ah Trull,
Joseph M. Vila, J. Forcadas, I.luis Puiggarí, Eusebi
Bosch, J. Bergés, J. Cabruja, Joseph Guardia, Agustí
Saumell, Enrich Lluelles, Salvador Cervera, Francisco
Llano, joan Munt Rosés, Lluis Munt, Manel Ballart,
Claudi Rigolt, Vicens Daroqui, J. Torrents, Joan Fla
quer, T. Llimona, Grau Buxedas, T. Morera, S. Bona.
vía,

etc. etc.

Brindá el velera Jaune Martí, en nom de l'A. y en
castellá perque tothom ho entengués.
Brindá. en Rusinol y digné que ho faría en catalá
perque aixís diría la meytat deis disbarats, pero no'n
va dir cap,
molt al contrari, que va parlar com un lli
bre, com diría un escriptor cursi Com es de suposar
l'autor d'El Redemptor va posar de relleu els honors
que en Borrás ha donat al Teatre Catalá, passejantlo
per l'altre part delAdlántich y per Espanya mateix Va
dir que era convenient que li apreciessim els mérits
quan él tenim present y quan está ausent, y apropósit
va recordar un'anécdota del autor de Los Pirzneus,
qual relació va fer riure de valent als comensals.
Brindá l'Iglesias y fou escoltat relligiosament el seu
brindis, tot ell sinceritat. L'autor d'Els vells acabá son
parlament demanant que's fes quelcóm profitós a favor
d'un desgraciat germá d'Art, un ex empresari que va
gastar sa fortuna pera presentar explendidament obres
de la terra, y are es troba sol, cech y sens arnpar de
cap mena. Les caritatives paraules del representant
deis humus van entrar al cor de la junta de l'A. de A.

..J

_Ssokr.4

cena

~lana,
L. D. y será facil que a no trigar vegém anunciada
una testa teatral, qual producte se destinará al desgra
ciat ex-empresari don S. M.
Brinda. l'actor Miguel Rojas, el director d'escena V.
de la Vega y altres Srs. siguent tots molt aplaudits.
El senyor Mantua va Ilegir algunes adhessions d'ar
tistes qu'excusaven sa asistencia al acte.
Y s'aixecá l'insigne Borras y digué molt belles coses
que l'auditori les escolta embadalit. Va dir que ab aixb
d'escampar obres d'autors cl‘talans, eh l era un corredor
treya mes
com els demás professionals, sois que en
beneficis perque ht tenía mes tant per cent.
—Hi guayes mes que l'amo,—va dir ab veu baixa
en Rusinol.
Y en Borras, va riure, va riure de gust, car la frasse
del amich Ii va plaure. Digué en Borras que may se
troba tant bé que quan representa obres d'en Guime
ra. Rusinol y Iglesias y aproposit d'aquest últim, recor
da que ja el sentía quan de jovenet anava a cercar pro
tecció al seo director l'Antoni Tutau, ab el !libre sota
l'aixella y una gorreta d'humil; recorda que a n'en Tu
tau Ji era simpárich aquell xicot y després de escoltarli
el seu primer drama (L'angel de fanch ??) Ii digué:
Portal, que'l farém. Y en Borrás que creya ab el seu
mestre, en Tutau, va creure desseguida ab el jove au
tor que encare s'había de manifestar. Y altres sinceri
tats va exposar l'orador, que foren molt ben acullides
y per lo tant celebrades.
La junta va fer entrega a l'Enrich Borras, d'un per
gamt, en el qual se l'anomenava president honorar de
la A. de A. L. y D.
Com epflech de la festa la precoz nena Calvo va
executar a piano, en forma maravellosa, un vals escrit
expresament pera l'acte que duya per nom Enrique
Borras. La petita artista fou molt celebrada. La coni.
posició musical va agradar forsa als que l'escoltaren.
En tí, una festa hermosissima, que podía haber aca
bat de ter perfecta el fondista que va servir el ittirch,

dia 4, tunció dedicada an en Pitarra, ab
obres L'Heteuhet y Cura de moro.
Per ara encare no s'h a estrenat ni reproduhit rés de
Ramón Franqueza y Comas. Déu fassi que'ls seus con
cellers Ji reconeixin que aixís segueix un bon camí.

Dimecres,

ses

UN FRAGMENT DE

TITAYNA
drama Iírich de
Axigel c-uimr-a 14IECrwiab. .15.LoreYra.

ESCENA VII
TITAYNA, ANTON, TOMÁS, PAGES08, PAGESES, MOSSES
DEL HOSTAL y EUDALT, que ha en/val indiferent, sense

fixarse gayre
TITA.
CORO.
TITA.
ANTON.

May

lo que passa.

en

embriagatl (Plorosa.)

In`he

Lo vi no's desprecia.
(L'Anton Ii segeix oferint lo porró.)
SOU dolentsl Qué us he lit?
(Amenassantla ab l'altra mc).) Mira que't pego!

Arnunt,

te

dichl

TITA.

Déu rnéul

(Pren lo porró y'l
CORO.
EUDALT.
ANTON.
ElIDALT•

(Satisfei )
(Prenentli'l porró.)

a

va

alsar, plorant.)

Arel

No;

donem.

•

Déixala, tul
No vuy. (A n'ella.) Agafet; vina.
tingues por. (Ella plora.)

Deixals. No
ANTON.
EUDALT.

Perque

sou

Per qué t'hisfiques?
mala gent. Contra una clbnal

Junts los valents!

Irónich.)
Aul Foral

CORO.
EUDALT.

Males ánimesl

(Los pagesos

rondinen cremats.)

mi, que vinga. Au, prénmela
Qué fas? Estich tot sol. Deixeulol
(Pergue'ls altres no voten que's barallin.)
Jo la guardo a eixa dbna de vosaltres,
que era sola sens jo, que ni un n'hi havía

Qui gosi

contra

tu, Antón.

per defensarla. Sou cobarts.
CORO.
EUDALT•

PRINCIPAL
El dia 30, dissabte, va inángurarse la temporada ab
la trilogia d'en Victor Balaguer, Los Pirineus.
El diumenge, dia a, tarde y nit, varen representarse
Los Pirineus.
Dilluns, día 2, l'obra extra ngera La verge boja.
Dimars, dia 3, l'obra extrangera La verge boja.

Tira.
EUDALT.

Que callisl
Vos dich cobarts. Cobartsl Que vinga un altre.
Qui vulgal Tots plegats1 Mala reinal...
No la veyeu? Es jove, y en la terra
no te patria ni llar! Y en son pit botre
sent un cor qu'es igual al de vosaltres,
y es sa sang y son plor igual al vostre,
sin sabeu de plorar.
(Molt tendre.)
Mercés. ( Volguentsen anar.)
Espera.
(Mo(t conmogut.)
sa pell morena
rsplandeix son ánima agrahida.
Pera esborrar l'agravi.., jo us demano

Mireu, companys, sobre
coa)

que li feu

1.1.1%.11.11.111~11.111111~11111111111~~1~~~~___

una

almoyna.

Ebeena,

Catalana
TITA.
EUDALT.

(Sense odi.)

Si; calla.
farán, que ho veig que'n tenen pena.
(Trayentse la bar, etina y aman! Captan!.)
conapanysl—Generós1
ad fan caritat.)

Qu'ells
A u,

TITA.
EUDALT.

No!...

‘-~,C)STI

eereati vols,

—Be está —Vosal tres.

(Fent trincar la

Joventut Artística

barretina.)

(Café Puig)

plores

encare!
De contenta.
Mes no pels céntims, no, qu'es d'agrahida;
o no ho sé pas.. Potser
perque deis bornes
ets tu'l de més bon cor que hi
ha a la terra.

ELTDALT.

El dissabte

l'inaugurado

(Mo/t alegre.)
Té, para Ab dues

mans.

TITA.

(Abocantli la barretina.)

Dom la má

(Mirantlí la

md y

teva.

després

los

ulls.)

Tens fet lo cor per estimar:
ho sé per

art

de bruixería.

que

en

ell per

tot

Quan sentis
trucar la
estén les ales

Barcino

brolla alegría.
lo cor

Alternant ab altres obretes, el dissabte, uns
quans novells
aficionats al Art de Talia y segóns els
programes, dirigits
per un tal J. Domenech, posaren
en
escena Sebes al cap,
d'en Roig,

en

d'amor
la llurn del día.

veu
a

prenenthi part els joves Domenech, Prunera,
Borras, Vicens y Lopez, fentho del tot malament,
mal
gra t l'experiencia que's
necessita en aquets cassos. La sen
yoreta Llorens, cona a dama, tenia
l'obligació de ferho Inés
bé. La direcció, com es natural,
deficienta.

Si serás rich jo no ho sé pas,
ni ho vuy saber, que m'agravía;
rich del amor si que ho serás,
qus ho sab de

cert

l'anima mia.

Quan

sentis en lo cor
trucar la ven d'amor

obra'Is Ilabis y beu la Ilum del día.

(L'Eudalt queda confós, conmogut.
pertés, diu fug!nt.)

Ella de cop,

com

si des

Pabelló Tetuan
S'han representat dairerarnent les pesses Un
bany rus y
La Planxadora, habent escoltat el públich ab
agrado el tra
ball de les senyores Fanals, Martorell,
Olivella y els se
nyors Romano, Murtra, Lopez, Segurana, Rey, Torres y

Clarassó.

Teatre Edisón

Adéu. Mercés! Adéul
(COM si despertés.) Hont vas? Espera!
Vaig pel mon, d'allá hont vinch.
(Desaparetx.

Espera!

Mira!

Ultimament se representaren en aquest local les obres
tres actes, Torero* d'hivern y
L'Endemd de bodes.

CORO.

Adeu, Titayna, adeu!

EUDALT.
CORO.

Se diu Titayna.
Oydá la gitaneta, y qu's garbosa!
—Jo la pogués haber, que tota encisa.
—Mes lo mercat va fort, y ja es la tarde.
—Y aviat tornarém a Is nostres pobles.
—Jo haig de comprar encara.
—Jo haig de vendre,
a

ensellá '1

Institut

Darrerament

malito.

—A

guarni

el

carro.

ANGEL GUIMERA

en

Totes elles anaren ajustades degut a la bona
execussió per
part de les senyores Guart y Sarbosa y senyors Vifialionga,
Mora y Garrigós.

(En la anava a seguir, y s'atura al véurela desapareixer.)

—Aném

tingué lloch

de la tempora
da, posantse en escena Un
vagó, el tercer acte de La
reyna joya y Sirena.
La primera obra, com que
no habian fet gaires
assaijos
sortí desgabellada. Lacte del
darrer
den Guitnerá, val
gua a la,senyoreta Fortuny «Alexia» yéxit
al
«Rolant», molts aplaudiments per la senyor Quadreny
justesa ab que in
terpretaren els tipos. Els demés ajudaren,
fora del senyor
Jorba, que no estaba en cáracter. La marina
de l'Apeles
Mestres, trobá un conjunt forsa aceptable,
sobressortin la
simpática Fortuny, acompanyantla molt bé en Quadreny y
en

Parcerisas.

Tens fet lo coy per estimar,

EUDALT.
TITA.
Emmur.

Yi)i),Wirk

Tots n'hi fan! Quí den ser? Oh verge pura!
Tú.—Ara aquest.—Tots.
(Captan!.)
(Anant cap a n'ella.)
Qu'estich alegre! Escolta!
Mes si

TITA.

o

la

de

Sant Joseph

posá en

(Sarria)

la comedia en un acte,
A cabal! d'un gos, y la visió lírica.dramática, El
somni d'un
se

escena

Angel.

En la primera, s'hi distingiren els senyors
Sostres, Su
nyer, Durán y Brasó.
En l' interpretació de l'últírna, dejaren quelcbm
que
desitjar, excepció d'en Sostres y el noy Lluch, tots quans
hi prengueren part.
La Familia Catalana
Pel día 8 del present mes, tindrá lloch una esculiida fun
ció a benefici del aplaudit aficionat y driector artístich en
A lexa n d re Corberó,' represen tantse Terra
baixa y Comedia
de Comedies.

L'Artesa
La vetlla del passat dissabte, tingué lloch una escullida
funció, a benefici de la societat choral «La Actualidad
Graciense.» A dit acte a més de vares pesses de concert,
cantades per diferents chors,
representa ab rnolt bou
encert l'arranjament den Ferrer y Codina en un
acte, Pa
los ya casa. La nornbrosa concorrencia que hi assistl no
escatima els a plaudirnen ts a tots.

L'ah E,ceha,
eatalarial
La

Filantrópica

(Grada)

El dissabte passat se representa en aquesta entitat
aplaudit drama en tres actes, Muralla deferro, en qual
execució sobressortiren el director senyor Juliá y la se
nyoreta Llobet (C) y el senyor Francitorra.
La direcció y presentació, acceptables.

L'entrada,

un

plé.

passat, baix la direcció de Eugeni Roca, se
en un acte,
La teta gallinaire,
Les tres alegries y Un beneit del cabás, interpretades ab
mol encert per la senyoreta Roca, secundada rnitjanament
pels senyars Roca, Mansa, Calveras, Tarín, Zaro y Lladó,
El

diurnenge

representaren les comedies

La direcció rnolt descuydada y'l demés deixá molt que de
la pes sa ens agradaren la esmentada actriu, en Va
llés, A lgué y Bosch. En Vives, en el «Coixet», massa exa
gerat.

itjar. En

Figueras.--al.a Menestral.» En Pespayós local d'aquesta
entitat, s'hi representa el passat diurnenge l'hermosa ma
rina La Barca, deis eminents Apeles Mestres y Enrich Mo
rera.

L'execussiO, a cárrech del quadro de l'entitat, aná del tot
bé, sobressurtint la simpática Pepeta Persiva, que per pri
volta trevallava a Figueras, y que va ser justarnent
ovacionada.
Per demostrar Péxit d'aquesta obreta, farém constar que
el públich va obligar a repetirla tota de dalt a baix.
mera

Circo! de Propietaria
El passat diumenge, tingué lloch una !fundó d'honor a
n'en Joseph Moclolell y al rnestre senyor Ribas. En dita
festa s'estrena en aquest local el dran3et lírich de dita se
nyors, L'esparvé, obreta en la qual sos novells autors de
mostren

apreciables qualitats.

La música del mestre Ribas, mol a son lloch y contri
buhint al éxit de l'obra. En l'interpretació, sobressortiren
les senyoretes Birba y Bergadá y els actora, J. Font y J.
Alonso.

e

no8trets

Cervera.—«Tealre Principal,» Els dies 24 y 25, se repre
les obres, Elgos deis Baskerville, Foch Nou, Don

sentaren

Gonxalo o Vorgull del gech, Les garses, L'ase del hortol4 y
!Qui... compra maduixesl
La companyía estava composta de les senyores Emilia
Baró, Mercé Bayona, Joana Bozzo, Pilar Santaularia, Car
me Huguet y A. Balestroni, y'ls senyors Joan Munt Rosés,
Manel Ballart, G. Mantua, Capdevila, Eduart Torres,
Modest Santaularia, Santiago Amorós, Feliu Petit, Lluis
Munt, Lluis Baró, Alfred Mer, Joseph Mas y Francisco
Sinca.
En Les Garses, Pinterpretacló fou quelcórn fluixeta. Les
demés obres varen agradar en l'execució, especialment

Fóch nou.

Sitges.—«Teatre Re
tiro.» El diumenge pas
sat, la cornpanyía Barbo
sa-Fremont,
tar

va represen
el drama de Rusinol

en
el qual
lluhirse tots el intér
prets, que foren les se
nyoretes Fremont, Fer

El

místich,

van

nandez, Vallespir,

Sra.
senyors
Mercader, Barbosa, Rie
ra, Ripoll, Alonso, Vallvé y Bover. El senyor Mercader en
el «Mossen Ramón» fou aplaudit al final de tots els actes y
en especial al últim en el qual ens va ter una
mort que va
emocionar a tothom; el senyor Barbosa en el de «Bisbe y
Miguel» magistral; la senyoreta Frernont y senyora Verdier,
representaren el de «Marta y Francisca» respectivament, ab
molt encert.
A. BARBOSA

Verdier

Manresa,—«Centre

y els

de l'Unió Comercial.» Tal com di
el número passat, diumenge, tingué lloch la re
presentació del drama de Godo, La pubilla de Caixds y la
pessa Cura de moro, de Pitarra. En l'interpretado, la senyo
reta Nenaesia -A ldabó, va portarse bé. El
personatge de
<Elena» bu encarnat admirablernent per aquesta actríu. El
jove Ramón Planas en el «Nasi» molt en carácter, trayent
rnolt partit de llur paper, fentse aplaudir. En Vallés també
va agradar
forsa per sapiguerse be'l paper y encar que no
era del seu carácter hi obtingue entussiastes
aplaudirnents.
En Miró, molt aceptable, sois Ii trovarem pero en la carac
terisació del «Miguel.» En Vives (A), desencaixadíssim y
sempre a remolch del consueta, cridava mes aquest que'!
personatge. En Vintró, també molt desencertat. Els dernés,
Subirana, Borras, Vinas y Camps, no mes que passadors.
guerem

en

Girona.—«Centre Republicá.» El día primer

a la nit, la
entitat va inagurar la temporada d'hivern,
possant en escena el drama del insigne Rusifiol, Hereu
Escampa, qne va esser desempenyat per les dames, senyo
res Cefia y la senyoreta
Ventura, y pels senyors Vaqué,

secció

d'aquesta

Riera, Busquets (L.)Torres, Grassot, Vilallonga, Teixidor,

Olivi ras, Busquets (D,) Juliá, Perichs y Pruneda. Son dig
nes de tot elogigi, els senyors Vaque en el «Jalo,» Riera en
el «Don Pascual,» Busquets (L) en el «Guillém,» Torres en
el «Julia,» Grassot en el «Jaurne.» Tots els altres, trevalla
ren

ab bona voluntat y

carinyo,

fent lo que pogueren per

arrodonir el conjuat de l'obra. L'insigne Rusifiol que va as
sistir a representació, en el final de l'obra, fou cridat a les
taules ab grana aplaudiments pel nombrós
nit s'havía congregat en.la sala.

públich

que

aquella

Vich.—«Teatre Principal.» Després de una
porada d'esser tancat nostre gran coliso pel

llarga
tea Ira

tem

catalá,

hect:1 tingut el plaher de veurhi comensar temporada per
la roateixa companyía que tant brillant campanjra ha fet
en Canaprodón, y que tants aplausos porta rebuts
del pú
blich Vigatá, Casals-Cazorla. Está formada pels indivi
duus seguents: Enrich Casals, Mas, Cazorla, Martí, Pe
logrí, y les distingides senyoretes Marta Cazorla y Asunció
Caeals y les senyores Roca y Villalba.
Posaren en escena per primera de abono, el precios
drama en tres actes de Guimerá. Mosson Janot.
Dita fundió fou molt ben representada per tota la cona

panyía, lluhintshi molt el senyor Casals, en el paper de
«Mossen Janot,» igual que la senyoreta Cazorla ab sa ger
mana; el senyor Cazorla fati un «Toni» que no's podía
demanar tnés, y la senyoreta Casals, majestral en la
Rosó.

Lleyda.—«La

Violeta.» El día

aquesta fioreixenta Societat,

va

obrir

primer
sea

del corrent,
portes, posant en

Escena
eatala.n_a
escena, pera inauguració de temporada, el drama Terra
baixa. El director de la secció, l'actor Baldomer Salas,
en el «Manelich» radia a gran alsaria,
encara que si molta
part de mímica la suprimís, resultaría més Iluhit son
tra
vall, no obstant el va ter com era de esperar de aquest no
table actor. La discreta actriu, senyoreta Agneta Pa hissa,
contractada pera travallar tota la temporada empresa, ens
feu una «Marta» acabadíssitna, encara que resulta un xich
fret son travall; potser ho feya el cambi de
públich, puig
no
había traballat may en aquesta ciutat. La senyora
Martí, encarregada de la «Non,» molt rebé; y les senyores
Marsal. Pahissa (M.) y sanyors Guardiola, Claramunt,
Cervera, Piqué, Oliva, Poch y Claravall, en los respectius
'Depara de «Pepa, Antonia, Sebastiá, Joseph, Perruca, Mos
sen, Nando, Xeixa y Avi Tomás,» arrodouiren el conjunt,
que pei:cert en algunes escenas va:anar bastant malament.
Tots fóren aplaudits com a novells aficionata, y les ac
trina y el senyor Salas, tingueren que sortir a rebrer els
aplausos que tot lo publich els hi endressave al final de
cada acte y en algún passatje del drama. Per final de vet
liada es representa la comedia, Viatje de boda, rnolt ben

interpretada

per les senyores Martí y Pahissa (A,) y se
nyors Salas y Poch. Aquest últim, fluixet. Lo jove enea
rregat del «Joan,» no ens conveusé, tambe anava molt
fiuixet; de tots modos aquest es debutant y no había sortit
may a les tenles. Se dispense. Aguaste entitat ha comen
sat ab boa pau y si travalla, tenint el director y les actrius
que saben per ahont caminen, poden fer quelcóna de pro
fitós, aixó sempre si fan catala, que'l castellá el pronun
cien bastant malament alguns de la secció dramática. Es
un
avis aquest que feto al senyor Salas, puig ens consta
saberho de altres temporadas. Els
que del plan que porten entre mana,

desitjém
en

bona sort y
surtin airosos.
societat ha obert

«La Lumiere.» També aquesta nova
les portes, comensant ab el drama en tres actas y en vers
de Albanell Fam d'or. Aquest drama ha estat molt ben
representat per la mejor part dels aficionats y aquets son,
els senyors Vidal, Mercé, Moragues y Morón, ja que en

sos;respectius pa pers de «Miguel, Con rat, Enrich y Ramón»
estigueren ajustats de debó, y foren aplaudits. El senyor
Moragues, el trobarem massa vell, pues no cal estar tav t
ajupit per detnostrá un home de '70 anys. El senyor Amo
rós, Ii comvé
soroll
altres

terna,
nyors

bastant del vid i de brincar y fer
inutil, y menos cornunicació ab els espectadora. Els
no del tot bé, pero podien
pasear. La direcci6, per
y la presentació, bona. Tenim de fer.esment als tse
de la secció, que sense un bon director, no taran rés
esmenarse

de bb.

Dugues comedias rnés se representaren, y son, Lo 33.333
el mateix día per la tarde, ab in terpretació bastant fluixa,
y Blanch y Negre, possat par final de velllada, també el
mateix día, ab interpretaci6 passadora, sobressortint els
seuyors Mercé y Moragues, en los papers de «Ambr6s» y
«Agustinet,» per lo que foren aplaudits. Lo senyor A moros
el «Goig-butxaques,» mes bé que
que en el drama.
en

a

la tarde, y tnésbé

Reus.—«Societat La Palma.» Com a darrera funció de
la temporada d'istiu, s'ha representat la comedia en un
acta, Pastor y Paloux, essent desenapenyada per la se
nyoreta Bassseda y ele senyors Blanchart, Vila, Sabaté y
Sugrafies. El senyor Blanchart nnolt insegur y fora de tó.
«Fraternitat R. Radical.» En aquesta casa s'ha reformat
quadro d'aficiona ts que dirigeix en Joseph M. Benet, y
de la que'n formen part les senyores Bonaventura Basseda
y Paca Novials, y els senyors Francisco Blanchart, Pare
el

Ferré, Gerooli Bartolí, Alexandre Vallverdú, Joseph Agua
ti, Ernili Llonchs, Etnia Bogué, Pera Buldó, y Joan
Man
resa.

Anant

la

escenografía

ha carrech deis senyors, Jo

seph Pilas, Cosme Barbará y Francisco Franquet
Per denla s'anuncia la inauguració de la temporada
ab
el drama

en

Sense sogre,

dos

actes

a rra

de

Rusifiol,

El

nja na e n t d'A ulés.

pali blau, y.la

pessa,

Sabadell.—eAcademia Católica.» El diumenge passat
tingué lloch l'inauguració de temporada d'hivern, posant
en escena, baix la direcció del aplaudit actor
Esteva Tru
Ilás, la comedia d'en Llanas, Don Gonzalo o l'orgull del
gech. En el desernpenyo agradaren molt ele senyors Ra
moneda, Company, Trullás y Boada, en els respectius pa
pers de «Grapa,» «Lluis,» «Cenad,» y «Toful,» sens des
nuereixer ele senyors Fontdevila, Subirás, Mas (P,) San
tandreu, Mas (LI.) Penalva, y Rocabert,
«Societat Coral Colón.» Han posat en escena la sarsuela,
El primer día, que fau riure molt y agrada forsa, com tara
bé s'estrena en acinesia societat el quadro ciramátich del
novell escriptor Leandre Roura, Un cop de riu. Aquesta
obreta fou escoltada ab molla atenció, a fi de poguer apre
ciar les qualitats que en ella es reuneixen y demostren
que el séu autor senyor Roura pot fer quelcom dintre
l'escena católica. En l'execució s'hi lluhiren els senyors

Viladomat, Fainé, Fontanet, Pous,
ferio que

va

y la senyora

Cala,

va

poguer.

«Centre Sabadeolench» (Gelats.) Han representat les
obres: La Santa, Gent d.ara, Lo mas perdut y el monólech
Mal casal, prenent part en l'execució els joves Salvat,
Soler, Bruguera, Gunaba u, Aymerich, Mas, Altarriba, Fa
rriol y mole a ltres, gneis noms seutim no recordar.
Caldas de

Pdontbuy.—Ab

motiu de la fasta

mejor

d'

aquesta Vila, la companyía dramática catalana del actor
en Joan Santacana, representará en l'«Avens Nacionalista
Republica» les següents obres: Dia 8 d'Octubre, tarde: La
Noya maca, y nit, La Verge boja y Flora y Violes.
Formen pa rt d'aqueixa compan yola les primeras actrius,
Emilia Baró y Elvira Fremont, y'ls actora, Caries Capde
vila, Puiggarí, Bailan, Guixer, Morera, Armengol etc., y
les senyores,

Bayona.

Fornés (A) y Albert.

Prat del Llobregat.—«La companyía que encapsala la
senyora Llorente y que dirigeix el senyor Blanca, el día
2'7, festa mejor d'aquest poble, posaren en escena el drama
de Guinaerá, La filia del mar, en hora la senyora Llorente
hi estigué magistralment en el papar de «Agata,» y el se
nyor Blanca encarné molt bé el papar de «Pere Manir;»
formaren molt bon conjunt lote els demés de la cono
panyía, senyores Mas, Riera, Ballestroni, ~día y senyors
Saumell, Torras, Amorós, Rovira y Morera.

Teyá.—«Centre
mer

La Palma.» El passat diumenge, pri
d'Octubre, els aficionats de la mateixa, ab la coope

roció de la senyora Susana Molgosa, posaren en escena el
drama, Un Manrestk de l'anr vuit, y la pessa, Un ninot de
molles, que sortí no més que mitjanament, degut a que
no's procura etnplearhi ele conveniente assaijos y estudis
que requereix.
Es molt de doldre que no mancant facultats per sortir
airós cada hu del paper que se li confla, no tingui més
l'Oree de voluntat en vencer per medi d'un petit esfors,
aquesta mala y ridícola presentació que aixó produeix.
?Será escoltada aquesta advertencia?

5certa,
etalana
1)017E5

de la seva ópera Titayna, que va rneréixer generala elogie
dels que tingueren l'honor d'escoltarla.
Entre ella hi havía l'Angel Guiruerá, en Pere Muntanyola,

Miguel Llobet, en Joaqufm Pena, en Lluhí Rissech, en
Morales Pareja, en Joseph Zulueta en Nogués, en Llopart,
el mestre Goberna, el represen tant d'en Morera senyor Ro
en

próxima obertura del Teatre Catalá, es un tet.
La premsa aquests dies ha donat detalls de la organisació
de l'Empresa que ha de portar a terme la constitució del
Teatre que representará nostres ideals, el qual s'implantará
segurament a «El Dorado», ja nomenat «Teatre de Catalun
ya.»
Moltes ideas hi han en projecte, les quals farém publi
La

ques tant aviat ene ho perrnetin els organisadors, que gu
arden especial silenci, tenint en cornpte ea delicada missió.
Malgrat aquest silenci, nosaltres no podérn de rnenys que
ser indiscrets y 'ns atrevitn a adelantar lo següent.
Que la temporada de Teatre Catalá de vers, cornensará
pel Janer y acabará a la segona Pasqua.
Que s'están fent gestions pera que al acabar aquesta tem
porada, en el rnateix teatre, comensi altre temporada de
Teatre Lírich Catalá, dirigit per l'eminent mestre Morera.
Que encapsalarán la llista de la companyia de vera, re
putats artistes d'indiscutible rnérit, sobretot per lo que to
ca a les parte de galán, primeres actrius y actor córnich.
Que s'inaugurará la temporada ab estrenes de obres de

Guimerá, Rusinol, Iglesias, seguint després les d'Apeles
Mestres, Maragall, Pous y Pagés, Creuhet, Puig y Ferratér,
Artís, Morató, Gual, Giol, Folch y Torres, Aulés. Ramón

Ramón, Burgas, Muntanola, Manuel-lo, Colomer y Fors,
Agulló, Carrión, etc.
Que nos taran obres extrangeres, donara aixis motiu de
que tot lo que reportin les propietats ingresin a favor deis
catalana.
Y que... (callém, que potser

autors

en

diriern massa.)

Panteisme,

es el titol d'una
revista quincenal, de litera
y art, que cornensará a sortir el dia 15 del corrent.
Forman la redacció d'aquesta nova revista ele senyors
Joaquirn Biosca, Plácit Vidal, J. M. de Sucre, Frncesch Re
caséns y Ricart Ballester.

tura

cj
Tenirn el sentirnent de comunicar que el número de LA
ESCENA CATALANA, que teniern anunciat, dedicat a la gentil
actriu Marguerida Xirgu, no el publicarém, per ara.

Explicació:

Les circunstancies de que durant aquesta
no s'hi puguin fer obres de nostres
principals dramaturchs, li han donat a tal Teatre el carácter
de extranger, per lo que's de creure que aquesta eminent
actriu no representará les obres que Ii han de donar l'honor
d'actriu del Teatre Catalá, que's tal com desitjabem pre
sentarla nosaltres al nostre públich.
De tots modos, com que confiém en que, a no tardar, la

temporada al Principal

bert y el rnestre Pujol.
L'obra d'en Guirnerá.

publicada Pany passat, té un argu
La música que hi ha posat en Morera, té
un ayre catalanesch ben
remarcable. La partitura en con
junt, resulta perfectament adequada al carácter de l'acció
y de cada un dels personatges del drama.
Els varen felicitar efusivarnent al mestre Morera per
ment

plé d'interés.

nova obra, que es una
prova ben palesa del séu
talentartístich y de la seva inspiració.

anuesta

En Joaquín Pena ha fet vots pera que Tilayna sigui estre
nada al Liceo per la María Pitxot durant la ternpoda vinenta.

cšj
En el «Bouletí del Ateneu Obrer del Disrticte II,» s'anun
cien les obres teatrals que's representarán durant el mes
d'Octubre, a cárrech de la cornpanyía Boquet-Ciarrigó.
Son aquestes: El fill del Rey. La Reyna, Els fadrins ex
terns, L'amich Cirera, L'Hereu Escampa, Un joch de caries,
Flore y Violes y La pubilla del Vallés.

Cumplint nostres prornés, y com a
bliquém avuy en primera plana el retrat
destá, en la interpretació del cManelich,

dato curisó, pu
actor Pau Po
en Terra baixa del
del

Guimerá.
Es en Pau Podestá el més eminent dels actors argentins;
sa fama, per les repúbliques sud-americanes, es gran, ve
mestre

yentse constantrnent solicitat per poderoses empreses..
En Podestá presenta una Terra baixa en criollo, aixb vol
dir que fa el «Manelich» a la
aixtó la idea de son autor. El
Sha fortnat

una

seca

manera, respectant, per

públich Paplaudeix.

companyia

catalans, que actua
Moho, al Teatre Prin

d'actora

rá, durant la temporada d'hivern,

a

cipal.
Encapsalen la llista el primer actor y director F. Ortega
de Quintana y la primera actriu Dolors Ricart de Fortuny.
A rnés d'aquests artistes tomen Pelench les darnes
sen
yores Teresa Arquer, Francisca Panadés, Teresa Pujol, Do
lors Rogent, Presentació Torres, Marieta Torres, Emilio.
Vega, y els senyors Joseph Arimón, Joseph Cubrujá, Pere
Calvo, Enrich Lluellas, Joan Munt Rosés, Bartomeu Pujol
y Joon Sans.

nament

S'explotará ei repertori castella, alternant ab algunes f un
cions en catalá que anirán a cárrech del primer actor Joan
Munt Roses; son aquestes La Reyna joya, El Detective Xer
lock Holmes, La Verge boja y Jóventut de Princep.
Ja ene endonará cornpte nostre corresponsal.
La temporada comensará el 21 del corrent.

rnirém

LtA

Marguerideta formará part d'una companyia genui
catalana, guardém pera aquella data la publicació
de un número extraordinari, expléndit, coro se mereix la
primera de nostres actrius, a qui hern admirat sernpre y ad
nostra

encare.

Ha deixat de formar part de la Societat «La
Salut» de
Gracia,el que n'era director Pere Castellet, per passar a la
nova agrupació que
s'está forrnant per'actuar en alguna
societat d'aquesta localitat, titulada «La
germanor catalana.»
FI senyor Castellet pensa debutar ab el drama de
l'Iglesias,
Els vells.
Per La Veu de Catalunra ens en en terém
que:
L'eminent rnestre Enrich Morera ha donat una
audició

ESCENA CATALANA
Setrxia.n.ari Teatral
pREUS

Un trimestre.
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