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bbE5 DE LB MORTE1

del senyor Pons

ba5 E5POSH.
(311bIETA Y ROMELI)

cerla

eatalána,
Lo cap del comte Armengol d' Urgell, quant diu
en
ab potenta y robusta veu:
;Ombres, veniu a mi; héroes, alsauvosl
Jo no só lo cantor de la hermosura.
Jo só lo trovador de les rnontanyes.
Molts, grans e inombrables son los mérits que don
Víctor Balaguer té contrets pera que aquest Centre li
mostri avuy la inmensa gratitut en pro de qui, com ell,
ha fet tant per nostre estimada Catalunya; més bastant
y sobren los expressats pera que's veja que'l Centre
Catalá, al honrar avuy al més eximi de nostres poetes,
justicia
no fa més que cumplir ab un deute estricte de
que
la
sigut
tal
volta
un
que no té més falta
d'haver
xich tardana.
Rés més vos he de dir. Donar rnés llargaria a mcin
parlament podría semblar que pretench Iluhir mos
modestos dons literaris, y avuy en aquesta vetllada,
tot ha de palideixe, perque en vá sería pretendre altre
cosa, al costat de la valenta inspiració y la brava ven
tot
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SOLER

PF1Rb1MEIIT
Ilegit

per son autor en la
sessió que el «Centre Ca
tald» DO dedicar a la lectura
de 1105 PIRII1E115 en
honor de son Ilustre autor
don I7ictor Balagner.

SENYORES, SENYORS:
Lo Centre Catala, la més genuina representació de
les aspiracións de Catalunya, está avuy de festa.
Hostatja en sa casa al eximi poeta, l'excelentíssim
senyor don Víctor Balaguer, y aquesta honra, que si
la mereix Catalunya, no'ns la podtem esperar nosaltres,
digne es de que's grabi en nostres senys y en nostres
cors com
de les més preuhades glories que s'han
enaltit dessota aquets enteixinats per hont onejará dins
poch la inspirada y robusta ven del honorable cantor
de Catalunya,
Don Víctor Balaguer feya ja temps que havía cum
plert ab nosaltres, com hi han cumplert tots los que
han travallat en pro de nostre estimada patria; nosal
tres, com representació d'aquesta, sorn los que en
no havfem cumplert ab ell, ja que may,
com volém

a sentir ben prompte.
Silenci, donchs, compatricis méus,

que aném
mer

cantor de les

glories

y atenció al

patria. Pas

de nostre

pri

al poeta.

FREDERICH SOLER.
Barcelona, 31

de Janer de 1891.

una

Eltralle5
clz la.

a

care

fer avuy, li havíem pagat lo deute de gratitut que
havém de rendir al defensor de nostres Ilibertats, al
protector de nostre industria, al historiador del nostre
poble, al primer mestre en Gay saber, al respectable
home d'Estat, y per fi, al primer, al més gloriós deis
nostres poetes, deis que escriuhen en la hermosa y
benvolguda Ilengua, que parlada per eh l se guanya Ila
cadencia y la dolcesa que ostenta la del Petrarca y la
del Dalt.
Poetes de alt volt se conten en Cataluyna, escriptors
insignes honrarán en 1' esdevenir les págines de nos tre
historia literaria; mes cap, a mon modo de veure, té lo
relleu, la franquesa, la espontaneitat, la bravura y lo
enlayrament majestuós y épich de que pot vanagloriar
se lo nostre ilustre hoste. Eh, no més qu'el]
es lo mes
tre de la generació de poetes que l'ha succehit en la
honrosa tasca de enaltir a la nostre patria. ll'ell hevém
aprés la ingenuitat y la tendresa d'aquelles aubades
que li guanyaren los primers premis
deis Jochs florals,
quan les acababa dihent:
Los rossinyols canten himnes a l'aubada
gronxantse en les branques deis arbres florits.
D'ell havém aprés la forma trágica expressada ab lo

majestuós endecasílab"-Iliure que tant gallardament
maneja en Coriola, Lo guant del degollat Sato, y sobre

ATEN EU
D.

REGIONALISTA

(Poble
—

Nott

bo que pot l'amor.
Diálech córnich,

en un

acte

original

de Ricart Belanche.
Es un'obreta Ileu
gera, que no empa
laga y que distreu
per son humorisme
y ingenuitat en el diálech. L'autor se veu que s'ha pro
posat fer un assaig de comedia y ha volgut probar ses
facultats fent jugar solsament dos personatges a fi
d'entrenarse poch a poch a lo que'n podrfem dir pesses
en un

acte.

El públich rigué les gracies del passatemps y aplau
dí el travall de la distingida actriu senyoreta Mestres
y del senyor Ferrer,
ATEN Eh

DE

CONCENTRACR5

Mutilada d'istiu.—Comedia
Llurba y Santiago Gomila.

en

RADICAL
un

(Sant Gil, 3)

acte, de Rossend

Encar que d'argument gastat, els autors que han
aquesta comedia en poden estar satistets de

produhit

La,
cena
~afta>
tasca, ja que'l públich rigué les situació s y premia
ab aplaueiments el travall d'aquets joves autors, que
de continuar aixts y cercara mes novetat en l'argu
ment, produhirán coses profitoses, donchs tenen con
dicións pera ferho.
L'execució donada a n'aquesta obreta, fou bona,
lluhintse les senyores Viura y Llorens y els senyors
Llagostera, Palacios, Gallinat, Llober y el nen Bor
bonés
sa
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[la qüestló Fontova
Vint anys enrera, l'antich empresari de Romea ja va
una solidaritat d'actors. Vegis el següent ar
ticle que copiém de La Esquella de la Torratxa, co
rresponent al 57 de Maig de 1890.
provocar

«L'aplaudit actor catalá, qu'es un deis pochs que
després d'una llarga carrera no s'ha malejat poch ni
molt, publicá en El Diluvio una sentida carta que re
produhiren altres periddich locals, donant compte de
que se n'anava del Teatro Romea, al tenir noticia de
que de allá l'anava a treure aquella empresa.
?Y, quin era'l motín que impedía a l'empresa de

PRINCIPAL

Dietari de la setmana:

Dijous, día 26, tarde: el tispefiu en tres actes, La
canzbrera y la franquesada ab careta Trencadissal Nit:
la franquesada ab careta Trencadissal y la comedia
en tres actes, de Campmany y Giralt La Barcelonina.
Divendres, día 27: la franquesada ab careta
y la cornedL La Barcelonina, en tres actes.
Dissabte, día 28: la franquesada ab careta Trenca
dissal y el tisfrejzu en tres actes La cambrera.
Diumenge, día 29, tarde: el pispefizi en tres actes
La cambrera y la traducció en un acte Nit de nuvis.
Nit: el quadro d'en Vallmitjana Els Zin-calós, y la co
media en tres actes, La Barcelonina.
Dilluns, día 3o: la traducció en un acte Nit de nuvis,
y la comedia en tres actes La Barcelonina.
Dimars, día 31: Don Juan Tenorio y el pispetzu en
dos actes Bis Porztchs.
Dimecres, a, tarde: Don juan Tenorio y el pispefzu
Tenorio y el
en dos actes Bis Poruchs. Nit: Don Juan
pispejiu Bis Poruchs.

Trencadissal

***
Relació de les propietats de les comedies que s'ha
fet seves l'empresari d'aquest teatre y que ha posat en
escena en un mes que va de temporada.
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Romea a prescindir deis serveys del senyor Fontova?
Ell mateix ho revela en sa carta, sens que ningú fins
ara l'haja contradit: «una malaltía passatjera y tal ve
gada contreta en lo mateix teatre.»
Es molt trist que un artista de talent, una de las
primeras figuras del teatre catalá, l'intérpret afortu
nat de un sens fí de creacións, s'haja pogut veure trac
tat ab una falta tan gran de consideració.
Mentres m'has enriquit--ha dit aquella empresa
érats un gran home: avuy te veig delicat de salut: ja
no'm serveixes: !al carrerl
Nosaltres creyém que l'empresa de Romea, en lo
mateix pecat trobará la penitencia.
En primer lloch, s'ha equivocat llastimosament. Lo
senyor Fontova pot haver consuma en lo teatre los
anys millors de la seva vida; peró conserva integre'l
principal patrimoni del artista, qu'es lo talent, y dista
molt de haver entrat en lo camí de la decadencia.
No podra fer tanta feyna en cantitat, peró en qualitat
la fará sempre primorosa y tan ben acabada coin en
los millors díes de la seva joventut
En segón terme, la seva retirada ha provocat la de
casi tots los principals artistes del teatre catalá. Y's
compren que haja succehit aixt.
Si de tant mala manera ha sigut tractat lo senyor
Fontova, considerat per tothom com la primera figura
de nostre teatre regional, ?qué podíen esperar de
aquella ingrata empresa los demés artistes? Aixis se
comprén que mirant pel séu propi interés han sigut

previsors.

Nosaltres esperém que'l teatre regional no'n valdrá
de menos, tota vegada que lo que ha perdut Romea,
ho guanyarál Teatro de Novedades.»
Sense comentaris, a tau l d'informació, purament de
informació.

La.'

eeita.)

eatalanw
donant més vida als papers confiats pel director, que'n
y
la anterior representado, els senyors Torres, Doria, Gil
Bolagué. Els coniunts y la presentació, tarnbé foren més
el senyor Pla
correctes y el «Jan Taleya» que'ns presentá
devall, ens agrada més.

joya,

esnetal

cereelvls
Catalunya Nova
Ben digne d'elogi es la

re

presentació que va celebrar
l'elench dramátich d'aquei
xa
entitat en la vetlla del
passat diumenge, de l'her
mosa tragedia La boja,
de
l'insigne Guimerá.
La senyora Arassa, es una actriu ben coneguda per la pul
critut ab que tracta els papers que se l'hi confíen y no cal dir
que ab la protagonista no va deixar r.és que desitjar; igual
rnent el senyor Mallorquí, el que va esser
ben secundat per
els senyors Valero, Alonso, Esteve, Terrés y Aranda; els
senyors Reig y Brunet (J.,) l'un no estava en carácter y l'altre
no se sabía el caudal.
En conjunt, l'obra, encar que ab alguna deficiencia irre
meyable, va esser molt ben rebuda "per la distingida con
correncia que omplía per complert el local.
Tenírn de felicitar sincerament al senyor Camil Alonso,
per la decoració que va pintar per el primer acte, puig ens
ha provat una vegada més els séus notables avensos en l'art
de l'escenografía.
Cassino Fornent (Sant Andreu)
Durant la vetlla del passat dijous, bu possada en escena
per l'agruparnent dramátich que dirigeix el veterá senyor
Serra, l'obra La taberna y el taller, en qual execució se por
taren bé !es senyores Panadés y Guitart y els senyors Serra,
Carrusta, Pintalubl, Rigorra, Barti, Mitjans, noy Domingo
y el senyor Tresserras, qui es digne d'elogi per son travall;
llástirna que no's dediqui a un altre genre, car reuneix ve
ritables condicións y dots artístiques per esser un bon actor
cbrnich.
Per últirn se posá en escena per primera vegada en aques
ta barriada, l'epissodi cbmich de S. Bonavía, El bon lladre,
en qual execució s'hi iluhiren les senyores Panadés y Guitart,
com
igualment els senyors Serra, Molins, Mitjans, Planes,
y un altre de qui no sabém el nom.

Centre Obrer Calasanci

Diumenge passat, per la tarde y baix la direcció del senyor
Eugeni Cormand, va posarse en escena el drama en tres
actes El ca !van de la vida. De l'execució poca cosa podém
dime, sois dirém que

ella

Iluhirsi els senyors
conjunt, degut a la
manca d'assaijos, no varen sortir tal coro deblen.
Per lo molt avansat de l'hora, va sospendres la comedieta
Sebas al cap.
en

Cormand y Nebot y que les

varen

escenes

de

Ateneu de Concentració Radical (Sant Gil, y)
El diumenge, a la vetlla, tingué lloch en aquesta entit una
funció en la que a rnés de la estrena Nuvulada d'istiu, de la
que'n parlém en secció apart, representaren les obres Viaige
de bodes y El carro del vi, assolint menor execució en con
junt la primera, puig en el saynet d'en Ramón Ramón, vol
guent ela joves que l'interpretaren seguir al públich (que
en aquel] moment se sentía intérpret) teren que
anessin per
terra les escenes de la «Gallarda, Sendo
y Quimet.»
La presentació la varem trovar esquifida y la
direcció

Centre Radical de la dreta de Gracia
Lo passat dissabte, per la nit, el quadro escénich d'aques
María
ta societat, representá el drama del insigne Guimerá,
cárrech de les
Rosa. L'interpretació del mateix, corría a
senyoretes Perelló (C. A.) y els senyors Esteve, Mumbert,
Albifíana, Casanova, Zaro y Liado, els quals, representaren
el

primer

tercer

no

arrivar

y segón actes, d'una manera mitj regular, perbq
pogué salvarse de cap modo, aná trontrollant fins

a caure

del

tot.

Cine Itoratín (Gracia)
que dirigeixen els senyors Claramunt y
Devenat, el passat dissabte posá en escena la comedia en
quatre actes Lo viaige del senyor Pons, en qual execució
estigué inrr illorable el senyor Devenat, representant el pro
tagonista ab un luxe de detalls y una vivesa que per ells se
voldríen alguns professionals del montón. Se portaren bé la
senyora Casassas y Vallespir, aixís coro també els senyors
Cuyás, Papaceit y Teixidó. El senyor Nolla, insegur y els
senyors Castelló, Xuclá, Claramunt (P.) y Xaus, secun
daren ab bon acert. La direcció a cárrech del senyor Deve
nat, molt ben cuidada.
Diumenge, tarde, representaren el drama de Iglesias, Lo
cor del poble, interpretat regularment per la senyora Casas
sas y senyors Nolla, Papaceit Cuyas, Xaus y Devenat.

La

companyía

Sarrianls (Sarriá)
efecte en aquest local la represen
sentació del drama en tres actes Lo jerrer de tal!, baix la di
recrió del senyor Ferrer, car aquest encaixá el «Mestre
Jordi» rnagistralrnent; la senyoreta Morera en el «Biel,» tenía
qu'haberlo jugat més, pera sortir més airosa; les senyorés
Alegret, Carreres y Casanoves, cumpliren en el séu travall,
qui no'ns va convéncer del tot fou en Torrents en «L'esque
rrá,» y en Xatart y Pafiella estigueren discrets.
Finalisá el programa ab la comedia iQui... compra madui
xes, en qual execució hi mancaben assaijos en les escenes de
conjunt, ab tot y aixb, feu riure bastant al auditori.
Centre

Diumenge passat tingué

La Tutau (Gracia)
el programa del diumenge passat el drama del
Lo cor del poble, obtenint una bona interpretació
per part de l'actriu senyoreta Tutau y senyors Corberó,
Rufiandis, Casals y demés.

Omplí
Iglesias,

Cine carril (Sant Getrast)
Alternant ab películes, s'han representat darrerament les
obretes A cal callista, A cal pintor, A ca la modista y A cal
sabaté, en les que han travallat ab afició la senyora Hoatan
y els senyors Utset, Bonet y Anton.
Pabelló Tetuan
La sarsuela La marmota y la pessa Parey Padrí, foren ben
rebudes per la concorrencia que no escassejá els aplaudi
mente a la tiple senyora Hernandes que sobressortí en la
s arsuela.
Tots els dernés secundaren ab voluntat y el coro de mas
cles va portarse dignament.
Institut de Sant Joseph (Sar? zá)
Baix la direcció d'en Pan Sostres, tingué lloch el passát
diurnenge les representacións de les comedies en un acte
La tunyina y Un Don Juan Tenorio a trossos, en qual exe
enrió se distingiren en Ilur travall els senyors Marsá, Sos
tres, Durán y Brasó.

corecte.

L'Aliansa ( Poble non)
El dissabte, el quadro de la casa, que dirigeix l'actor Sal
vador Pladevall, dona una segona represen tació de La
reyna

Ateneu Obrer del districte II
El diumenge passat, va tenir lloch la representació de
Flors y Vio/es, de Creuhet y Dit y jet, d'Escaler, logranthi
furia aplauditnents els senyors Gallifa, Garrigó, Boquet,

L-& E5cena
Catalana

Farrarons y Compte, com també
senyores
y Al
bert, en la primera de dites obres, així cona enDurán
la segona,

ho foren els ja citats Boquet y Garrigó, que
junt ab els se
nyors Comas, Fábregas y Guiu y les mes amunt
nowenades
senyoretes Durán y Albert.
Pel diumenge vinent están anunciats Els
hiphcrites.
Ateneu Obrer del distrecte III
entitat ha organisat una vetllada artística literaria
a benefici de l'Academia
de dibnix y pintura, peral día 5
del corrent. a les nou y mitja de la vetlla, prenenthi part
les
senyoretes María y Hernainta Bayer y la nena Anua Pi y els
senyors Narcís y Enrich Perbellini, Vilardell,
Castells, Lluch, Lleyxa y el nen Salvador Teixidó.Colorner,

Aquesta

Ateneu Democrátich

Regionalista (Poble nou)

Un'altre éxit tenen que afegir als obtinguts durant lo que
va de
temporada, el notable quadro d'aficionats d'aquest

Centre, ab la represen tacto- de Don Gonxalo o l'orgull del
gech, celebrada el diurnenge al vespre.
En aquesta obra, el que trcbarem mes just de carácter y
de dicció, bu el senyor Camerino, que estsué en un lloch
rnolt notable interpretant el «Tóful,» donchs fugí de l'exa
gerició en que pecan molts aficionats. També estigueren

aloa bé en sos papers, la dameta senyoreta Mestres y el
ga
lanet senyor Ferrer. Seguí en Canales, fent un <Bialó» aca
badíssim. El senyor Seardi, Ji venía gran el «Nasi,» peró hern
de confessar, que lo que teu ens agradá y reconeixém
que
per lo que es, fins feu massa. Tal volta, més endevant tin
drá Inés forsa y práctica pel travall de perruca. La senyora
Vidal, sempre atenta al séu paper y cumplint corn bona ec
triu que es. El senyor Batey, estava un xich insegur del séu
paper y fou una Ilástirna, perque estava bé de tipo. Secun
daren correctannent la senyoreta Rornagosa y els seuyors
Rovira, Morros, Cortés Y Gin.
La direcció y presentació a cárrech del actor Enrich Fi
guerola, a l'altura de sernpre, bona, bona y bona.
De l'estrena del cliálech de Ricart Belanche, Lo que pot
'amor, en partem en son lloch corresponent.

n,e8treá

Farrés. El públich

va quedar 'non
content y aplaudí forsa
al senyor Fontcuberta.
«Sala Pica rol.» Diumenge passat tingué
lloch en aquesta
sala d'espectacles la representació
de la tragedia Androns
ca, per la companyía que dirigen( en
Joseph Terrades. Tots
els actora travallen ab molta
discreció, pero en conjunt no
va significarse pes molt la
perfecció que al seo travall do
naren les prina eres parts. Aixó bou
efecte que algúns actora
interpretant un xich erroniarnent el seu papen, no donaren
al mateix el caracter
verdader,
en

al

final, vitorejant

resultant,
consecuencia,
defectuós, rnalgrat el declamar y gesticular bé.
El públich va aplaudir molt y
dernaná entussiasticament
al autor, el mestre Guirnerá,
Pláunos consignar el nom deis que més se distingiren:
la senyora 1.1orente y 'la senyors Tarradas,
Clapés, Cana
dell, Casals y algún altre.
Figueras.

«Cassino menestral.» Diumenge passat, la
secci6 damática d' aquesta entitat posá en escena,
ab la co
°pereció de la dama Matilde Gandia, :l'herraba drama de
Iglesias El cor del poble, ab una execució excelent.
Foren molt aplaudits per son refinat
travall. els senyors
Bruno Geli, Forrnent, Garcia, Geli (T.;) y Bassaganas. La
senyora Gandía feo a conciencia la «Madrona », siguen
també forsa aplaudida.
—

Igualada.—«Teatre Ateneu lgualadí de la Classe Obre
Día 29. Per la inaugurado oficial de la temporada,
debuta la companyía que dirigeix el primer actor Pere
Cabré, de la que'n forman part la primera actriu Elisa del
Castillo, les senyoretes Castejón, Pilar y Micaela, les senyo
res Crespo y Sugrafies y els actora senyors
N'erran Bozzos
Eduard Torres, Antoni Salóm, Jaume C. Ribal y altres
ra.»

quals

nonas

tarde

una

sentím no recordar. Ens posa en escena per la
obra castellana y a la nit La bona gen:, de Rusi
nol, qual protagonista desempenyá de una manera magis
tral el primer actor senyor Cabré, secundantlo forsa bé
tots els personatjes que hi prengueren part.
El senyor Torres ab la seva bis cómica feu esclatar de
riure al públich durant la representació fent un «Rafel»

acabadíssim.
Al senyor Cabré ja‘l coneixiam avans d'empendre'l viatje
per les Amériques de company ab la primera figura de
nostre teatre l'Enrich Borras, y ja allavors varem augurarli
éxits que ara gaudeix.
El día primer d'Octubre ens representa la traducció

Badalona.

«Centre
Mont
serrat.» Diumenge, a la
tarde, obsequiaren als
parroquiana de la casa
ab les obres Lo senyor
Secretan i y El !ron !ladre.
La comedia d'en Teo
dor Bar6, fou executada
C. PfiRRENO
ab carinyo pero ab man
ca de estudi, ja que en
alguna moments la representació trontollava, malgrat y
aixt• se feya agradable epissodicament. Les clames senyora
Parreno y senyoreta Vallvé, cumpliren ab sa labor, y les
secundaren tot lo bé que pogueren els senyors Fontcuber
ta, Condomines, Puig, Camps, Blanch Abel y Liuda.
L'epissodi cómich d'en Bonavía, fou deseropenyat nota
blement, donant forsa relleu a sos papera les distingides
actrius senyores Vallvé y Parrefio y el senyor Fontcuberta.
Estigueren també en bon lloch el senyors Prats, Puig y
—

de Ntra. Sra. de

Papá Ministre, y en ella ensfeu coneixer les preciositats de
aquesta obra, ab una mort per final que sigué l'admiració
del numerós públich qu' assisteix a les funcións de la
vetlla. La presentació de les obres y la direcció, de pri
mera.

Borjas Blancas.—«Centre Republicá.» El diutnenge
día 22 se posa en escena per la companyía d'aficiona ts del
mateix Centre, el drama en tres actea d'en Torrendell Ehs
encarrilats.
va feria selecció del personal, ho feu ab forsa jus
Conseqüencia d'aqueixa ben encertada tria, ha sigut
de que'ls interpretadors fossin mestres de son paper, que's
poguessin remoure lliurement dios les lligadures quels
subjectaven y, com es natural, que l'éxit més falaguer co

El que

tesa.

ronés Ilur tasca.
El senyor Pelan, director que podríern dir d'aqueixa mo
desta companyía, !tome travallador y incansable estigué
encaixadíssim en el paper de (Gruilléra», ab qual travall
va conrnoure al auditori que se'l feu séu desde bou comen
sament. Molt be en Vallverdú en el «senyor Vallés»; en

La

5,eerta,

Catalana

Francisco,
Aldomá (H.) en el cacich «don Pere-Antón»; en
la senyoreta Alá,
també
que
remarcar
Hern
de
Viles, etc.
feu magistralment, concer
en el paper de «Caterina», ho
públich
per la naturalitat ab que
l'atenció
del
tan t ab ella
recitaba.
interpretada, malgrar deis na
En resúm, l'obra fou ben
l'execució, propis
turals defectes conaesos en el curs de
companyíes
d'aficionats.
de
Tenorio a trossos,
Per postres ens donaren Un Don „loan
Valiverclú.
bé
en
interpretantlo
rnolt
de Saltiveri,
sortí satisfeta de la
La gentada que omplenava el teatro,
per paga sorollo
actors,
donantlos
cap
pels
tasca portada a
ovacions esclatades durant l'interpretació de l'obra.
ses

Granollers.—«Centre Católich.» El diumenge passat la

«Agrupació A.rtistica-benéfica» de Sabadell, posa en esce
sense dames) el drama en
na (convenientment destrossada,
tres actes La clau de casa y el saynet L'agencia d'informes,
comercials.
L'artistich

art

de la

companyía

no'l vegerem

en

llocb.

Girona.—«Centre Moral.» La seceió d'aquest centre, el
J.
día 29 a la nit posa en escena el saynet en un acte d'en
desempenyat
robeu,
va
esser
Manubens, Sastres pobres que
pels senyors Culubret, Freixas y Valls.

«Orfeó Gironí.» El mateix di» posaren en escena el dra
Pere Bosch y Ferrán, Perdó! que va
en tres actes d'en
esser desempenyat pels senyors Cortada, Barnadas, Palol,
Nadal, Mitjá, Boix, Martinez, Marine, Servia, Ginés, Mas
ma

joan

y Denté.

Per fi de festa, Parlant ha gene s'embolica, que fou jugada
pels senyors Mariné, Cortada, Barnadas, Boix y Palo!.
Anuncien pel día 5 de Novembre la segona representació
del drama en tres actas, de !'Antón Morán De Pecador a
Sant, per lo qual se están pintant tres decoracións, per pre
sentarse ab tot l'aparato que'l seu argument requereix.

Sabadell.—<Academia Católica.» El passat diunaenge
representaren les conaedies, Embolia:, y La Presonera, en
elles agradaren molt els senyors Fontdevila, Campany,
Ramoneda, Rocabert, Trullás, Penalva y noy Trul!as.
<Centre Sabadellench.» (Gelats.) Han posa t en escena les
comedies, La criada nova, Les orelles de don Pau y El llit
del capita. Hi maneaba un xich mes d'estudi.

Roda de Vich.—Societat «Unió Rodenca.» Día 29 Oc
tubre. A benefici de la Beneficencia local, s'ha posat en
La mare eterna y per fí de festa
escena el drama d'Iglesias
el quadret humoristich A can Taps, d'Asmarats.
Les dos prodnccións foren molt ben interpretades pels
aficionats y el teatre bastara concorregut. La senyoreta
Paquita Arboix, a pesar deis seus pocha anys, feu gala de
les seves bones qualitats artístiques. Avant Paquita y no te
espantin els entrebanchs que trovarás viatjaut pel ca mi de

la gloria artística, puig que tens joventut, talent y bona
voluntat suficients pera poderlos salvar per poderosos que

siguen.
Masnou.—La companyía Johannus, ens va posar el pas
diumenge la colossal tragedia d'Angel Guimerá An

sal

drónica.
L9 presentado d'aquesta obra, va esser riquisima. Quatre
expléndides decoracións noves del escenograf senyor
Aynaud y un cuydat vestuari de la casa «Paquita», feren
de complement a una execució admirable. El senyor
Johannus y la senyoreta Persiva travallaren els seus papera
d'una mai era magistral. En una escena del primer acte,
estigueren a una altura de graus executants. El senyor
Rissech, va fer un «Heraclies» molt ben tocat. aixís cona els
senyors lhavit, Oliver y Maxenchs que's defensaren mott
bé. Secundaren ab entussiasme les senyores Guart y Per
siva (C.) y els senyors Vilar, Ferrés, Pujol, Oliver (B.), Ta
rrés, Colonaer y d'altres qu'ab tot y la nostra bona voluntat

podém recordar els noms.
La direcció a l'altura a que ens té acosturnats aquesta
notable companyia. Els conjunts, en certs moments, resul
taven un xich trontollats, reconeixém per aixó que Andró
nica es una obra molt grossa, una de les mes grosses del
gran Mestre, del exeels Guinaerk quen Johannus ens va
no

desglosant

en

mica.

quista tórses a plaudi in en ts.
Bé per l'insigne actor que

tant

honor fa

a

1

escena

cata

lana

Reus.—Societat «La Palma> Devant d'escullida conco
rrencia (encare que escasa) se representa diumenge passat
el drama-poema de Iglesias titolat: La mare eterna.
El senyor Benet, digué el poétich «Florenci» duna ma
nera colossal. La seuyoreta Basseda en la «Mario» en feu
bona feyna, aixis com tanabé els demés senyors Ferré, Sa
balé, Serrut, Panales y Salvat, que cotnpliren ab el paper
que seis hi confiá.
La concorrencia no escaseijá els aplausos.
Thrisa.—Teatre «Pitarra.» Per motín de la t'esta mejor
la companyía d'aficionats junt ab les ac
trius senyoretes Bassedas, Pentinat y la senyora Avino; do
naren dugues funcións coro postes de dugues obres de Gui
mera. Día 28, María Rosa y la pessa d'Asmarats Un tros de
home. Día 29, En Poivara y Campi qui pugui, de Piquet.
Foren lotes les obres ben representades per dites senyores
y els senyors Pagés, Pené, Navarro, Margalef (J. M.a), Por
car (P.), Margalef (R.), Cardona, Aguiló y Porcar
La senyoreta Basseda feu una «María-Rosa», admirable,
coca també en Pagés en el «Marsal», siguent forsa aplau
dits. La direcció, bona y el teatre plé.

de mica

Madrid.— «Teatro Espanol. En Borras ha obtingut un
nou triomf, y dels grosos, ab La buena gente, d' en
Rusifiol,
obra representada els dies 26, 2'7, 29 y 30 del passat, per ara
Els dies 28 y 29 se donaren dugues representacións de
La muerta, d'en Crehuet, ahont en Borras també s' hi con

aqui per sempre
°t'apresad pispaire

Jau
un

mes

que va morir d'un revés...
de fortuna no fa gaire.
No'l despertis, caminant,
qu'ara está refiexionant
la manera més segura
de rescindí una escriptura
que mort y tot vé pagant.

d'aquest poble,

aquest sitial
pagant sa ofensa,
el Comité de indefensa
del Teatre Principal.
Sental

en

descansa,
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Escena

Catalana,
ciats

de vocals
va

asso

subvenció de trenta mil pessetes pera el
Teatre Catalá en la present temporada.
Felicitem al Sindicat d'Autors Dramátichs al rnateix temps
votar

una

que donérn el pésarn a la empresa
del teatre en catald que va
probar destorbar les gestións deis senyors que habían de

dictaminar.
Dirnars va arribar de Ma
drid, el eminert actor catalá
Enrich Borrás, qui ve a pas
sar les festes de Tots Sants
a

Codina

w1

lectors

Barcelona,

mentres

Espanol de Madrid,

‘.

"Fçz
la secció de

se

allá, al

Pere
les entén ab els

sevillanos.
Com ja haurán

corresponsals,

en

Ilegit

nos

Borrás
ha obtingut g ans triomfs en l'execució de totes les obres
que porta tetes al «Espanol» en els quince dies que 'corren
de temporada.
tres

en

nostres

en

L'important entitat «Esbart Artístich,» domiciliat al carrer
Compte del Asalt, 26, celebrará demá diumenge, al vespre,
una funció .extraordinaria ab motiu de son segón aniversari,
posarrt en escena les obretes Gent de platja (Bori y Fontestá)
y Servey d'amich (Bonavía,) a més, la senyoreta Ramona
Mestres, actriu que se significa cada día rnés, recitará la
poesía de Pitarra, Lo plor de la marastra.
Ha sortit a Ilurn el rnonólech Noticies de Valtre mon, escri
humoristicarnent pel caricaturista Enrich Bonet. Es d'actua
litat, corn poden veure nostreslectors, y se ven a 30 céntims
en nostre adrninistració.
CZ)
Solsament com a vía d'informació, per pura inforrnació,
ens tern eco d'una nova
que I legirem el día deis rnorts a La
Tribuna, en la qual se donaba compte de que el redactor de
la rnateixa, senyor Batel Marqmina, (Farfarello) había en

tregat

un

drama a

'empresa

del Teatrs

Principal.

Un'altre nota informativa, purarnent informativa:
El senyor Ramón_Jori, redactor de La Publicidad, té en
tregada a l'empresa del Principal tot una traducció que dú
per títol El vano, (que _les ern presea de Romea no varen
la temporada passada) y que probablemeut se
posará en escena després cl haberse reproduhit Els Poruchs
La facade café, En Pau de les:calses,curtes, La pesca deis lla
gostíns, Marco Bomba a la Bona sombra, Tot ha anát bé...
!es un noy!, Aucellots:de rapinya, y altres pispejius del ern
estrenar

'

presari

senyor

Franqueza,

que hi ha

en

cartera.

CD
Avuy, dissabte, debutará al Teatre Granvía, una compa
nyia catalana, dirigida per el primer actor August Barbosa,
representant el drama de Guimerá La Reyna joya.
La Comissió del homenatge a Guirnerá, ha cedit al Sin
dicat d'autors drarnátichs el decorat de la obra Gala Placi
dia, que per aquellesfestes van pintar els erninents escapo
grafs senyors Vilurnara, Junyent y Alarma.

CD

copia

de la instancia que Don Ramón
Franqueza y Comas ha presentat al Ajuntament dernanant
Teatre Principal, la qual
una subvenció pera l'empresa del
publicarém integre en el número d'Ignocents d'enguany.
Hem rebut

una

Els autors sindicalisats Srs. Pous y Pagés,
Roca y Roca,
Apeles Mestres, Gual, Crehuet, Giol, Puig y Ferrater, Artis

Morató, Folch y Torres, Colorner, Burgas, Ramon Vidales,
Bonavía, Figueras y Ribot, Marinello, Muntanola, Coromi
nas (D. y C.) y Ponsa, reunits
dirnars passat al Ateneu Bar
celoní, acordaren donar un vot de gracies al digne regidor
de nostre ajuntament don Ignasi Iglesias, per la
defensa
que teu del Tea tre Catalá en la sessió del 28 del passat.
En la mateixa reunió se va acordar nomenar soci honora
ri del sindicat al que ho era de número, el degá deis
autors
dramátichs don Albert de S. Llanas.

Nostre folleti
En el present número acabém la
l'hermosa trilogia de Víctor Balaguer

LOS

publicació

de

PIRINEus

obra qu'ha estat molt ben presentada per l'empresa
del Teatre Principal (la vritat siga dita) y excelent
ment interpretada per ,la companyia que dirigeix el
primer actor don Enrich Gimenez

Aquesta obra, degudament enquadernada, la re
partim aquesta mateixa setmana a nostres suscrip
tors y establim el cambi de folletins pels compradors
la forma acosturnada.
Preu de l'enquadernació y cubertes: 15 céntims.
No s'admeten folletins mal tallats, ni de bruts, ni de

en

rebregats.
*

*

La setmana entrant comensarém la publicació d'un'
altre tragedia del gran Víctor Balaguex-, catalogada
entre les millors obres del Teatre Catará, quals edi
cións están agotades.
Será aquesta obra

LES ESPOSALLES DE LA MORT A
tragedia deis

famosos

amors

JULIETA

de

Y ROMEO

vers, que signé estrenada
obra en
ab extraordinari éxit al Teatre Romea, per la prime
Armen
ra actriu donya Mercé Abella y el actor don
gol Goula, que en aquella data actuaba de galant.
La reproducció d'aquesta important obra dramá
tica la debém a la benemérita Junta del Museu Bi
blioteca Balaguer, que desinteresadament ens ha
cedit el permís.
tres

quadros

y

en

I2L J,cena

eratalana,
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Drama
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Preu:
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