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tot, y quasi bé ho passém de gus-t!
—Y si no fossin prous teatrals?
Aixó es lo de menos, en sént sinceres.
—Podrien ser molt sinceres y no estar bél Y si no
ho estessin?
perqué el
—Si no ho estessin.. no vull pensarhi
que ha fet viure tants anys.„ d'engrunes a la familia...
n'hi hauría per... no m'ho fassi dir...; per aixó vull que
les llegeixi y que'm digui ben bé la veritat, peró tota
la veritatl Confio tant en el seu parer..., que'n depén...

passérn
-

un glosar'
de b'Esquella

en

fi, Ilegeixiles.
—Vinga el drama

y torni demá.

—Moltes mercés.
bR511I1Tfl DeRlfi
D'ESCRIURE DRPIME5

Al glosador, com a tots els que tenen la déria d'es
criure peral teatre, no va enlloch..., per recó de món
que sia, que no trobi algun company de causa que, al
cap de dos dies de coneixel, o el mateix vespre, si se
n'ha d'anar, no comparegui ab el seu paquetet, dividit
en tres actes o en quatre, y vingui a dirli: «Senyor Glo
sador: jo també tinch el meu drama', aquí el té y di
gui'm la veritat! Si no está bé, no'm planyi pasl La
veritat! No més que la veritatl Vull saber ben be la
veritat1
Un agata el drama y pregunta:
--Es el primer?
—Ah, no senyorl Ne tinch escrits vint o vinticinch,
peró he escullit el que'm sembla que li ha d'agradar
més de llegir.
—Y no se n'ha representat may cap?
—May; per ara may; perqué una volta uns aficionats,
raen van destrossar un de tal modo, que alló no va
ser representar... Van ser unes absoltes... xiulades.
—Y quin género fa vosté?
—Atrevit. A mi m'agrada tot atrevit.
Y quin autor li agrada més?
—A serli franch, cap! Perqué jo vull ter nou! Vull
fer un art que no s'hagi fet may y que no se sembli a
—

ningú!
—Que n'ha vist molts, de draines?

—Quasi cap.
—Peró n'haurá llegit?
—Encara menos,
—Y com ho sab que lo que vosté escriu no se sem
bla a lo que no coneix?
Coro li diré: jo? El cor m'ho di.u. Y el que té té
cuna jo, y es sincer, y travalla coro ha de travallar, y
mira endavant..., y rés li fa por, me sembla que té de
ser... znIdit/
-Es dir que vosté travalla ab fé?
—Preguntiho a la familia. Jo tenia ofici y l'he deixat,
aixó que'm guanyava la vida; tinch tres fills que qua
-)
mengen y la dóna que está malalta, y en tením
-le fe, tots plegats, en que un día o altre les me
han de triomfar, y tentm de vencer, que vi
diu,., d'esperar, y passém miseria, y ho
—

el Ilegix... y al ser a la primera escena un ja
dolent, y al ser al final de l'acte ho
que es
comprova, y al cer final de l' obra ho sab del cert..., y
aquell home té de tornar, y si li dieu la veritat, o us té
per un ximple, o's desaspera, y arriba a casa y ploren
tots, y cau un castell de cartes fet de somnis y d'espe
ranses; y si 11 dieu que está be, n'escriu d'altres, y els
escriu pijor,y s' empenya, y té més miseria,com que
nols hi representen, se creu perseguit y malvolgut, y si
no acaba boig, com tants n'hi ha, eh
fills li acaben
d'histerismel
d'anemia,
y
la
dona
se
li
mor
malalts
Qué s' ha de fer? se pregunta un..—Dirlhi? no
dirlhi? Li diré que no! Li diré que'l drama es dolent.
Peró ve l'endemá ab uns ulls tan clars, pren el drama
ab tan tremolor, li bat tan el cor, al fer la pregunta...,
espira tanta esperansa, que un li diu... que hi ha condi
cions..., que retocant..., que'l segon acte..., que, si be
aquell no está prou bé..., escrivintne d'altres.. (d'altresl
y ja 'n té vint,) creu que arribará, a ser alguna... gran
Y

un

sospita

...

-

—

,

cosa.

Un ha mentit, peró qué s'ha de fer? Ab el meu amic
Alomar ne coneix m un, d'aquets. inedits, que després
d'haver travallat tot el dia del seu ofici, al vespre
escriu, y pera no adormirse té els peus ficats en aigua
treda.
Aixts ha escrit ja més de vint tomos, y cuan troba
algú que l'escolta, llegeix ab Ilágrimes als ulls.
Es pietat dirli que es dolent? Ho es dirli que es bó?
Aneu a saber! Si tots ne patim poch o molt d'aquesta
santa Malura!
.
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Ilum sornorta,
la meya passió
amor de divina forsa...
Más no he tingut l'ocasió
de poguer parlarte a soles!
no es

PRINC 1PAL

<1,

h

e5,4

"th

o

tres actes, de Su

dermann, traducció
catalana de Joseph
M.a jordá. Direcció
escénica de Enrich

el*

pas com

car es

Magda— Drama
en

wen

SETEMBRE)

Encar sento que pretinch
parlarte avuy altre volta
per dir que l'amor que't tinch

NT. %

*\

DE

Tan solsament t'he ovirat,
m'hi corprés d'alegrial...
Jo no puch creure vritat
lo que aquell yespre vas dirme;
y

Gimenez.

no

Es prou conegu
da aquesta obra pe
ra terne cap
clase de presentació. La traducció cata.
lana ha obtingut bon éxit y
l'execució sigué inmillo

vuy

creure

que, de cor,

vaigis respondrem altiva,
y petiso tenir la sort
de poguer persuadirte.

rable.

Crech que la gloria d'arnor
t'es encar desconeguda;
que sents la vida canor
y ta ingenuitat l'esbulla;

SALA IMPERI

Un homo valent. —Comedia
Raymond Cantó A.

en

de

un

acte, original

Ben telis ha estat aquesta vegada el Sr.
Cantó, al
compondre la comedia de que'ns ocupém. Es d' argu.
ment sencill, pero simpátich, lo qual junt
ab els xistos
y ab un bon truch, permet
que'l públich passi l'estona

divertida.
En Pexecució s'hi lluhiren les nenes Moré y
Re
dondo y'ls Srs. Marinel-lo y Moré. Els demés esrigue
ren discrets.
La

presentació, de primera.

MADRIGAL

teus sornnis

son

esplets

inconcients de l'ansia pura;
y crech ajad

perqué

rn'ets

ideal d'irnatge única.
Y ho crech sentintrne il-lusió
ditxa suprema,
veyent florir la cansó
qu'escoltarás ab tendresal
L'amor que hi aprés per tu,
tu per rni'l podrás compendre:
t'esplicaré lo insegú
del ten revestir de nena.

preludiant

Et diré'l com es l'anhel
les coses inflnides
que perduren en un cel
pels que de veres s'estimen;
que's l'amor gran joventut,
que aytal joventut es vide
d'una vida, que ha sigut
y será senapre divina.
a

Tenia, gentil Engracia,
y alegra la
en

ánima

un

riure que fulgura

volar d' aucell;
de verge crema la flama pura
un'alla jovenesa. Son or vostres cabells.
vortre

Deis

meya

coco

un

cor

ulls divins la claror que dimana
bés a din tre 'Is esperits;
vostre veu argentina com sh d'una campana
es flor de melodía entreis llavis florits.
vostres

penetra

corn un

Totes les gratis virtuts viuhen en el cor vostre,
seva exaltitut us ilumina el rostre,
un ritrne suau y armbnich te'l vostre caminar.
la

Voldría
que tenen
quan ala

a

poguerhi dar la vida
gracies de dbna arnorosida
riallera parlen de l'estimar.

más estrofas

vostres

cara

JOAN ARÚS COLOMER.

¦JIL

Y que'l méu amor inmens
será inimaginable
si acás es que no'm comprens
la sublimitat ufana
diente que'l teu desdeny
rn'es dissort sens deslliuransa
perqué un foch sagrat m'ernpeny
al sufrir de la mey`ánirna.
et

ANTONI

DIVI PAELLA.
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aceptablement, el seu drama Foch nou, y
quals
quadro dramatich, tambe d'ell, Yoventut, en demés

escena, ben

PRINCIPAL
Dietari de la setmana:

día 2, Don Yuan Tenorio y el pispejiu en
dos actes Els Poruchs.
Divendres, día 3, G?nit y figura (un acte, de Pallar
dó,) Els Zzyz-calós (un acte, de Vallmitjana) Cavallería
rusticana, traducció en un acte, y Nzt de nuvis adap

Dijous,

tació

en un

acte.

Dissabte, día
dos actes Els

4, Don

Yuan

Tenorio y el

pispefiu

en

Poruchs.

Diumenge, día 5 tarde: la comedia en tres actes, de
Campmany y Giralt, La Barcelonina y el pispejiu Els
Poruchs. Nit: la traducció en un ate Cavallería rusti
cana

y

Parranjament

en tres

actes Toteros d'hzvern.

el
obres en Barbosa fou l'héroe de la festa. Els
el
artistes secundaren ab acert. La Srta. Fremont en
incompa
hi
estigué
creat,
tipo de <Carlota», per ella
rable.
El publich, escás, pero ben avingut.
C1RCOL DE SANS
darrerament les
En aquest coliseu han tingut lloch
representacións de L'amor ve/ha y La Reina joya, in
terpretades felisment per la companyía catalana que
dirigeix el primer actor Sr. Capdevila.
Veritablement en aquestes funcións satisferen al dis
tingit púplich que frequenta aquest teatre, per l'esplen
didesa y distinció ab que posarem aytals obres, sobre
sortint empró mes que tot el travall de la primera
actriu Sr. Baró que dona vera intensitat y vida en Ilurs
papers, especialment en l'«Alexia, de La Reina joya,
aixi com també l'actriu seyora Sayona que matisá de
gudament y ab garridesa.
Lis actors, dades les simpaties ab que compten en
aquesta barriada, escoltaren també forses aplausos; en
primer lloch, els Srs. Barbosa, Puiggarí, Gapdevila
Guixer, Mer, Santacana, Morera, etc. etc., quin travall
particular era forsa de notar pel relleu y carácter que
imprimiren en sos respectius papers.
La presentació com hem dit, exelent, y el conjunt va
comploure, per quin motiu sovintejaren les mostres de
entusiasme y aprobació.

Dilluns, cha 6, estrena de la traducció en tres ectes,
MaArda y el pispejiu en un acte La torre deis sustos.
Dimars, día 7,1a obra extrangera Maeda y el piste
jzu Els Poruchs.
Dimecres, día 8, la comedia en tres actes, Camp
many y Giralt La Barcelonina, y el gran

tispejzu

Els

Poruchs.

***
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.
78750
Suma anterior: Ptes.
Els Poruchs, 2 actes, (2 Novembre.)
Els Poruchs, 2 actes, (4 Novembre.)
Els Poruchs, 2 actes, (5 Novembre.)
La torre deis sustos, i acte, (6 Novembre.)
Els Poruchs, 2 actes, (7 Novembre.)
Els Poyuchs, 2 actes, (8 Novembre.)

!Y

encare

Suma y segueix: Ptes.
demana una subvenciól

45`oo
45`oo
45'00
22'50
45`oo
4500

1035'00

GRAN VIA

Disapte y diurnenge, passats, va actuarhi una com
panyia catalana, dirigida pel primer actor August Bar
bosa, ab la cooperació de la primera actriu Elvira
Fremont.
Se donaren dugues representacións del drama de
Guimrá La reina joya, anant la primera a cárrech del
Sr. Barbosa el paper de «Rolant, y desempenyant
aquest mateix papen, en la segona, el primer actor Sr.
Torelló; un y altre van donarhi bona interpretació;
La Sra. Fremont, feu una «Alexia» admirable, d'una
guapesa corprenedora.
L'última funció se dedicá a l'Iglesias, posant en

Ateneu

obren del districte II
La preciosa comedia de
A rth u r ion n es Eta hipbcrites
proporcioná un nou triomf a la companyía que comanden
els excelents aficionats senyors Boquet y Garrigó.
Devant d'un páblich tant nombrós com escullit transco
rregué l'obra duna manera admirable, tanta era la seguretat
deis personatges en les escenes a mesura que s'anaven suc
cehint que, sois bastará dir que, al final del tercer acte, tal
sería l'impressió deis espectadors, que sense esperar que's
baixés la cortina ovacioná d'una manera merescudíssima als
intérprets que en aquells felissos moments se trovaben en
escena.

primer lloch permétins el senyor Boquet que nova
el felicitérn per son afiligranat travall, fent extensíti
aquest prech als senyors Garrigó, Farraróns y Compte que
se portaren com a bons.
Aixfs mateix rnereixen especial mer ció els senyor Guiu,
que fea tot un «senyor criat», Comas, Valls y Gallifa, que
van estar discrets.
Els pa pers encarregats a les clames rés deixá que desitjar,
sobressortinthi la senyoreta Durán, seguintla en mérit, la
labor feta per les senyoras Ceballos, Vidal y de Fábregas,
En

ment

•

La,

E5ce-ra

Catalana
acornpanyantles dignament la senyoreta Albert que cada día
progresa

més, y la senyoreta Blanco
La misse en escena, adecuada;
salvo un fons, que en lloch
de representar la mar, crech sería
mes apropbsit figurés un
jardí.

S'anuncia pera

diumenge vinent

Les arrels, de Morató.

Cine Morafin
En la darrera setrnana la cornpanyía
Claramunt-Devenat
ha posat en escena Terra
baixa, de Guirnerá; Gent d'ara, de
J. Coca; La Santa de Martí Giol y
l'últirn triomf de Guirne
rá La Reyna joya,

L'interpretació donada a la primera, no resulta tollo aca
bada a que`ns té acostumatsaquesta
cornpanyía, no obstant,
se portaren molt cebé el
senyor Nolla en l'aFfermitá» y la
senyora Casases en la «Pepa.» La senyora Carnicero en
la
«Nuri» no'ns va agradar coro en al tres
papers.
En les demés obres tots ells se
portaren del modo que
acostumen y que no repetím per haberles
fet fa pochs dies.
La

Filantrópica

El día 29 del passat se posá en escena el drama de
Rusi
fío1 La Mare, el qual obtingué aceptable interpretació per
part de les senyoretes Roca, Cama (A.), senyora
Aman
senyors Calveras, Roca, Bonet, Serra, Tarré, Rius,
Zaro,
Busquets, Cailá y noy Roca (E.)
El passat diumenge representaren les comedies La capseta
deis pelón; Uampi qui pugui y el dialech Un eop de teles, en
les que tan la senyoreta Roca, com els senyors
Roca, Serra
y Calveras lograren distreure a la concorrencia.

Joventut Autonomista Recreativa ((jorren vell,
Diumenge a la tarde, se inaugura la temporada teatral,
posantse en escena L'Hereu Escampa. El quadro, el dirigeix
el bon aficionat Ferrán Forga y esperém que l'aran
bona fey
na, vistes les qualitats que atressoren a
son director.
L'execució de l'obra d'en Rusiflol fou flaquea, lluhintse
solament el senyor Forga, que digué el caudal del protago
nista, d'una manera admirable. Els demés, com que son
novells, ho feren aixís... aixís.

Els germáns Oliver, sabent bé la llisso y
forsa ab
Secundarem acertadament els Senyors Perellada y situació.
Batalla.

La concorrencia escolta ab atenció l'obra, aplaudint
soro
llosament al final de tots els actes y princiPalrnent del
tercer.
Segóns hern sentit dir, hl ha projectes d'amplia el quadro
de la casa pera posar en escena grans obres.
Esbart artístich
Ab motín del segón aniversari de la tundació d'aquest
centre, va celebrarse diumenge passat una escullida funció,
composta de la marina en un a2te, de Bori y Fontestá, Gent
de platja, en qua I execució s'hi posaren de manifest els mé
rits de sos intérprets, que foren les dames senyoretes Mes
tres y A lbert y els senyors Costa, David,
Vilar, Ferrer, Ter
mens y Martinez. Y la comedia en un acte
de Salvador Ro
navía, Servey d'amich, qual execució no deixá rés que de
sitjar, en especial pel part de la simpática Srta. Ramona
Mestres y els bons aficionats senyors David y Dalmau, que
foren secundats per la senyoreta Albert y senyors Costa y
Martínez.
En l'intermedi, la senyoreta Mestres va recitar dugues
poesíes, que foren rnolt apiaudides.
Una selecta concorreucia ornplía la sala d'espectacles.
Galantrnent invitat l'autor de Servey d'amieh, sen.yor Bo
navla, va assistir a la festa, siguent ovacionat al final de la
comedia.

e

nestrets
orresporuals
Ciutadella.-Ab ansia
esperada la compa
nyla Casals-Cazorla de

-

era

la que

Centre Provincial de Lleida
Per derná passat hi está anunciada l'obra El mistich, inter
pretant el senyor Nopi el dificil paper de ellamon».
En parlarérn extensarnent.
Pabell6 Tetuan
S' ha reproduhit la sarsuela La Marmota, d'en Conrat
Roure, a rnés de la pessa catalana Un sogre de Damocles,
que han sigut executades ab encert per l'element que actua
en aquest local ab satisfacció del públich.
Centre Obrer Republicá (Sicilia 282)
El passat dissabte y a cárrech deis aficionats de la casa, se
doná una funció, en la que's representa l'aixerida obreta
La Samatruquis, d'Asmarats, a mes de (fugues pesses cas
tellanes.
Centre Autonomista Catalá (Sant Gervasi)
va representarse la comedia dramática en
3
actes de Adolf Brugada Les falses burgeses, que fou un nou
éxit per l'alech dramátich d' aquesta distintgida entitat.
Cal lar remarcar en primer lloch la pulcra direcció del
Director del quadro Sr. E. Sala, a qui felicitém puig en tota
l' obra notarern la perfecta colocació de personatjes y bon
nombre de detalls dignes de lloansa. Aquet feu ademés un
travall ben notable en el papar de «Sr. Roca» logrant con
de l'obra, demostranmos
moure a la concorrencia al fanal
un cop més que tant en lo cbrnich com en lo dramatich
es
un evantajat aficionat.
La Sra. de Sala, bé cona sempre y admirable en les seves
escenes culininants deis finals de segon y tercer actes, que
tractá ab cuidado de bona artista La Sra. Oliver surtí ben
hem vist
airosa de son caudal que es el que wellor
representa notant que posaba bon cuidado en les observa
cions de la direcció.

Diumenge 5,

en

tenfem moltes

bones referencies.
Desde el 19 del passat

E.
CASALS

•

que la tením instalada
en el «Circul
Artístich»
ahont debutá ab la mun
dial obra de Guitnerá,
Terra baixa. El travall
de la senyoreta Cazorla

(Marta)

y senyor Casals (Manelich) va plaure forsa per lo
ben encaixat y pel relleu que sapigueren donar a les esce
nes més culminants.
La senyoreta Caseta feu una eNuri»
deliciosa, d'una ingenuitat delicadissima. El senyor To
rrents va semblarnos un bon ga Iant jove, que esperém ven
rel en altres papera. Als senyors Cazorla y Bonet y les se
nyores Roca y Mas, ja els tenim coneguts de la temporada

passada; se portaren bé,

com sempre.
La segona funció cataba ha estat Foch nou, emocionant
drama del insigne Iglesias que fou aplaudit ab verdader
entusiasme. La senyoreta Cazorla hi estigué admirable, si
guent ben secundada per tota la companyía.
També a' ha posar en escena, y ab forsa propietat, la tra
ducció Lis Hipbcrites. En l'execució s'hi distingí el senyor
Caseta, seguint en ordre de mérits les senyoretes Cazorla
y Casal, ser.yores Villalba y Roca y senyors Espinosa, Ca
zo] la, Bonet, Mas y Martí. El senyor Torrents va
resultar
el galant joya que`ns hablem imaginat el primer día, ja que
en la interpretació del elegant «Lleonard» va estar sempre
en sifuació, teeint moments felicíssims.
Rebin nostre aplauso tots els artistas de tant important

companyfa.

1

eatahaw
Llardecans.—El grop d'aficiona ts, el día da Tots-Sants,
pesses L'abé
va representar el monólech Demá'm caso y les
lla perduda y A can Taps.
L'execució va a nar bé.

Castellbisbal.—El día 29 del passat, s'inaugurá el Cen

Catolich, pel qual

motiu

grupro d'aficionats

tre

Obrar

va

representar el drama Lo puntal de la casa,

un

en

qual

exe

cució s'hi lluhiren els senyors Carreras y Comalias.
També feren les pesses Sogres a la graella y Els grills de
les sebes, ab bona execució.

Areays de mar.—El día 28 del passat, en el Circol Mo
ral, la companyía d'aficionats va donar una representació

companyía: ?No podría procurá quels personatjes
ensenyin els cabells per sota de la perruca, cosa que
la

tnolt rídicul mirat desde'l públich?
Per pessa, la adaptació de Millá, A tres quaris de
que aná com el drama, a tres quarts de quinse.
Sallent.—,Ateneu Catalá.» La fundó ab que

va

no

fa

quinse,

celebrar

aquesta entitat el día día deis morts, fou eb la representa
ció de les obres Cendres d'amor, d'Iglesias; el saynet den
Saltiveri, L'últim inglés y acabant la vetllada ab una obra
d'un autor sallentí,
de Tots-Sants.

en

un

acta, que

porta

per nom, El día

Vilafranca del Penadés.—«Lliga Industrial.» Ab la
de les actrius senyoretes Susagna Molgosa, Te
rasa Carreras y Teresa Rius, la notable secció artística de
aquest centre, representé per primera vegada en aquesta,
l'obra de nostre compra tici Artís y Balaguer, May se fa tart
si el cor es jove, sent el travall de les actrius forsa notable

del drama Incapacstat y de la pessa L'agencia d'informes
cials.
Travallaren en l'execució els senyors Altas, Crusat,
Gonzalez, Benet, Bornbi, Riera, Segrera y Rosell.

cooperació

Vilassar de dalt.—Al Teatre del Centre Vilasanés, el
29 del passat se posá en escena el drama de Guimerá La
Reyna joya, per la companyía d'aficionats que dirigeix en
Pan Galvany, y ab la cooperació de la dama senyoreta Ag
neta Morera, que feu molt a gust de tothom el paper de

y el deis senyors Font, Martorell, Sábat y Fuster, digne y
mereixedor de tot elogi, aixis com el deis senyors Salvany,
Parara y neo Boyé que ajudaren en l'interpretació.

comer

«Alexia.»
Els demés actors que s'hi l'ubican foren els senyors Sa
borit (Rolant,) Galvany (Taleya,) Castells, Lefitte, Grau
pera, Ginestá y Peix.
Borrás.—«Teatre Café Brunet.» El dimecres, 1 de No
varem tenir la visita de la companyía
Roca-Calveras, que tant agradables recorts ha deixat en
molt poeta temps. La sala d'aquest local resultá forsa petita
pera donar cabuda al nombrós públich que acudí tant per
admirar a dita companyía coto per fruir les batieses de
obra anunciada. Aquesta era'l drama de Rusinol La mare,
en vial interpretado lograren un senyalat triomf la senyo
reta Roca y senyors Calveras, Bonet y Serra. La senyoreta
Cama (M.,) senyora Caldas y senyors ;Roca, Tarré y Rius,
cumpliren ,bé son conaés, y el noy Roca (E.) molt en son
lloch.
Per final, la Srta. Roca y 'Is Srs. Roca y Claveras ens fe
ren passar un bou rato representant La capseta des petons.
La concorrencia premié ab sorolloses ovacións el travall
de tots.

vembre, per la tarde,

Sampedor.—«Teatre

Non.» El día de Tots-Sants, els
posaren el drama Els dos sargents
francesos, ab la cooperació de Pactriu rnanresana María
Piqué, la qual va distingirse notablernent en els papers de
«Laureta» y «Genny,» fentse aplaudir de debo, sobretot en
el segón acta; els aficionats senyors Sitjes, Font, Iglesias,
Prat, Junyent, Vall, Soler, Sibila, Casafont y nen Prat,
també travallaren ab verdader entusiasme, escoltant tepe
títs aplausos del públich. En Centellas, en la sarsuela po
sada darrerament feu les delicias del públich ab la seva
inagotable bis cómica. En coujunt, fou una fundó agrada
ble, sois trovarem un xich descuida t el vestuari y la di
receló.
aficionats de la

Esplugas
cooperació de

da
la

casa

Llobregat.—kCafé-Teatre Quirse.» Ab la
aventatjada actriu Agneta Morera, tingué

lloch el día 5, per la tarde, una representado del drama
d'en Tamborinet y Gallissa, Amor de pare.
De la execució, sois diréna que fou deficient y que alguns
deis personatjes parlaven cona a tartanauts. Les escenas de

conjunt, descuidadas. La presentació, regular.
reta Morera, molt bé; un aplauso. Ara un
avís,

La senyo
senyors de

Barberá..—«Teatre Catalá Romea.» El diaiecres, fasta
de Tots-Santts, l'agrupació d'aquest local, dirigida per en
Mateu Aguilar, posaren en escena les pesses Els mala es
perits, A ca la modista y El llit del capitel, distingintse els
senyors Aguilar, Vila, Arenas y Salas y la senyoreta Euse
bia

Calvo,

que travallá ab molt

encert.

Sant Vicens de Castellet.—«Teatre Cassino.» El día
de Tots-Sants, a la nit, la companyla deis actors Roca y
Calveras, representé el drama de S. Rusitiol, La mare, y

arranjament

de L1. Millá, La capseta dels petons. L'interpre
tació de les mateíxes corria a cárrech de les senyoretes
Roca y Cama (M.) y senyora Caldas y senyors Calveras,
tionet, Roca, Serra, Tarré, Rius y noy Roca, els quals lo
graren interessar vivament al auditori. Trobarem en falta
al «Sr. Trilles,» puig si bé es varita t que hi había la figura
era completament muda y el séu paper se'l repartiera entre
els demée personatjes. Llástima que aixó y la mala presen
tació deslluhisen el bonich conjunt que halaría pogut re
sultar.
Reus.—«Centre R. R. Autonomista.» Diumenge día 5
del corrent, la secció que dirigeix en Joan Riba posa en
escena el drama en qua tre actas La Tosca.
De l'execució no'n parlaréna, no mes farém resaltar el
travall que feu el senyor Riba en el «Scarpia,» que fou ad
mirable; els demés, ajustats.
La senyora Galtés en la «Floria» no hi estigué gayre en

carácter, puig aquets paper

no son per ella.
La concorrencia nombrosa. cona poques
vista, aplaudí tots els interprets.

vegades

Ii hem

Cambrils.—«Teatre Café Fabára.» La secció dramática

d'aquesta casa, ab la cooperado de la actriu
ventura Baseda, en la diada de Tots-Sants,

de Reus, Bona
a la nit, repre
sentaran e! drama en tres actas Lo gat de mar. En la exe
cució
Huhiren a més de la senyoreta Basada, tots els
denles que hi prengueren pan. Tot aná bé.

Lleyda.—«Academia

de Lleyda.» Aquesta societat a
portes debutan t el 29 del passat, ab la comedia
da Pitarra, La dida. L'execució que, baix les ordres del no
table aficionat Seraff Gonzalez, va donarse a n'aquesta
obra, fou bona a estopas, fent qu'el públich aplaudís a cada
final d'acta. Les tres distingides senyoretes que hi pren
obert

ses

.cena
gueren part, per ser
novelles se defensaren d'una manera
admirable y particularment la que esteva
encarregada del
dificil paper de
protagonista; a n'aquesta seuyoreta se li
vegeren grans condicións
pera el teatre. El director senyor
Gonzalez, en algún passatje del drama, ab
el «Gregori,»
ens agrada, no en
altres escenas. Aquest paper requereix
naolt estudi y molta
serenitat. El senyor Charles, ab el
pa
per de «Joseph» no a naba
gaire segur, entrabancantse al
guna vegada. El senyor
Ponsoda, ens hau ría agradat molt
més, sense aquella cantarella, no
obstant, digné el paper
sense equivocarse. El senyor
Farrús, una miqueta exagerat,
El que va estar Inés bé, fou el
Sr. Castellvi !ab el «Genis.»
Els altres, feren lo que
pogueren pera surtir airosos de
son comés. El públich
aplaudí al acabar l'obra, fent aixecar
el tel6 diferentes voltes.
Per final de vetlla, Un
bateig a cops de punys, fentnos fer
un panxó de riure els
senyors Farrús, Charles, Ponsoda,
Castellví y sigan altre, aixís com també es molt
de alabar
el travall que realisá la
situpát!ca senyoreta que hi prengué

Catalana
autors forasters. S'hi han
representat
naturalrnent,) altres obres catalanes (cambiant els titols,
d'autora barcelonins.•
Y are preguntem: ?El delegat de la
societat d'autors, está
enterat de tot aixó? Y si
no n'está,
serveixin aquestes rat
Iles de denuncia. De
l'interpretació de les obres aludides,
sois dirém que foren dignes
d'aplauso les senyores Puig
cerver y Simó y els
senyors García y

Veliu.

Girona.—«Centre Moral.» La secció d'aquest
centre, posa
en escena el día 31, del
passat les cornedies en un ante

La
vida al encant y Cura de moro.
«Oifeó Gironi.» El día 2, a la ni t, posaren
en escena Dit
xosos barrets, desoir penyada pels
senyors
riné, Cortada, Mitjá, Boix y Palo!; y el Bernardas, Ma
disbarat cbmich
La gran idea, que fou ben
interpretat pels senyors Ginés,
Palo!, Nadal y Mariné.

port.

Tinguin en compte, senyors aficiona ts, que estudiant y
tenint al costa t els valiosos elements
d'aquestes senyoretes,
poden fer quelcorn profitós.
(La Lumiére.» Per la tarde del
diumenge día 29, del pasat,
posaren en escena el mouólech Buscant
xicola, recitat pel
jove Amorós.
Per la nit, el drama Perd6 y La colla
deis esguerrats. No
hi assistirem.
<Centre Radical.» El mateix día 29, se posa
en escena les
obretes Ltadres, L'últim inglés y Cor delator.
En la primera, decapitaren la dama cona
en l'altre repre
sentació. Tots els a ficionats que hi tra vallaren,
foren aplau
dita, especialnaent els joves Gomis, Casals, Moron y algun
altre que no sabém el séu nom.
«La Paloma.» Les dugues representacións que
donaren
en aguaste, el día 29, per la tarde,
de la comedia L'anima
d'en Pepe-Hillo, valgueren molis aplausos a la senyoreta
Torres y senyora Millanes y senyors Gua!,
Jové, Puntos y
Panadés.

«La Violeta.» Després de un drama castellá, ens
donaren
per pessa Lo llit del capita, anant
deses.trosament interpre
tada per part de tots els que hi travallaven.

Badalona.—«Gent Nova.» Diunaeoge prissat va represen
el drama Arrán de terra, de Guimera, y la joguina La

tarse

nit del Tenorio, de Milla.
En la primera de les citades obres, van Iluhirse les se
nyores Fornés, Guardia y Ricart y els seuyors Boix, d'una
manera especial, Caballé, Navarro, Libina, Costa y algun
altre, habentse notat, einpro, una patita falta d'estudi deis
papers en casi tots ells.
El saynet va distreure molt a la concorrencia que va
aplaudir a les senyores Guardia y Ricart y als senyors Na
varro, Libina, Costa y Sopas.
Pera'! día 19, aquesta agrupació te anunciada la comedia
en tres antes, d'Artís, A cor distret, sagetes noves.

VISIONS ME VAS.
(Primer volum) de
Folch y Capdevila.

Poe

—

yyrs..

sias.

llibre,

Aquest

Rafel

primer

el

de

son

autor que arriva a Aosaltres
dona
de la fruyta fo

Pimpresió

temps.
l'aspecte d'esser madur,
y saborós, mes se tasta y retasta
y de mossegada en mossegada
s'agota la fruyta y el sabor es
quisit s'ha cereat debacles.
il'

de

Té

Notables correccións de for
carta trassa inicial y una

ma,

la frasse, son les promesesl
dencia deis assumptes, d'un romanticisme
trenta anys que ha passat definitiva y
natural distinció

en

oblidades

demagfigich
afortunadament; en

la ten

en

que fa

ja

les visions

prosaichs deplárables y en la tria dele
composieións que'ns llegien llurs autora
y estimats condeixebles nostres del tercer del Batxillerat,
Si los Ileeltim esperar una época d'abuudor de poetas épichs el
llibre de poesles del senyor Folch podría inventariarse entre'ls ea
totals que donen sediments
del caient deis de les

temes

mins incerts que

meuen

al» preserverauts cap

iay! quels épichs se diferencien
coses, en que deis primers no n'hi haurá may
a cada quart de sigle's fa deis segóns
noses;

mes

Potser dolentme

hagi

a

la

meya

manera,

a

orientacions llumi•

linche, entre altres
la abundosa cullita que
deis

de que el

senyor Folch

no

aprofitar millor les seves innegables qualitats de versifi
cador yde literat, porto la censura més enlla de lo que es de consue
tut en aquesta casa y, lo que es menys perdonable, mes aullé de lo
que'l Ilibre's mereix, y porque el seu autor y el meu lector no m'II°
tinguen en compte vaig a posar una partida al haher.
sabut

Visions
han

eaygut

meras

es, ab tot,

sobre la

un

dele millors intenta

d'autor

non

que

meva taula.

DE LLUNY Y DE PROP.—Iluis Via.

Manresa.—aeatre Petit-Doré.» Ab carácter de

públich,

teatre

La

Biblioteca

debutarhi una companyía d'aficionats compos
ta pels senyors Damás García, Felíu Palat, Jordi Moncu
nill, Joan Colldeforn y Jacinto Serra y les tiples senyores
Agueda Puigerver y Sinaó. En els programes y en la prem
sa local, l'empresa feu constar, per no pagar
drets de pro
pietat, que les obres serien botes d'autors manresans, y ja'l
día del debut hi vegerena;
somni de l'Ignocencia, El pro

número 120

nunciament y sarsueles castellanas,

s'ha

va

com

es

de suposar, de

plena de

una

Popular

publicat en el seu volum
pulcra escriptor Lluis Via

gracia.
d'aquet Ilibre correcta, impecable

interés y de

La prosa

valor efectiu per la
Sena

de «L'Avene» ha

colecció de narracions del

nostra

dubte que les narracions

dihem obres

fortes, pero

y rica de

lexich,

té

un

literatura.

son

no

bailes

son un

y ara

model de lo que ara'n

y sempre lo bell

es

efecti

vament fort també.

reallm, el llibre De lluny y de prop
publieett y a son disttngit autor.

En

honra a la

Biblioteca que

-

La t5cena,
Catalana
SOMNI

PRIMAVERA.—Plácit

DE

V idal

versos el seu autor, en
a n'aquet tomet de
capsala, y «al confessar que la paraula es justa.

Sinfonía

una en.

titula

dressa que'l

senten. El me
hi intervenen y s'hi
bariton sobretot.
corda
el
corda
y
de
la
tall, la fusta, la
en cambi en qualques
senzillament admirables,
Hihe reciteis
caotichs desacorts que ni'l ma
paseatges de conjunt se
elements

Tots els

crquestals

pero

produbeixen

teix Strauss ha somniat
Y deixant
Primavera

encara.

ja'l simil que'ns

es una

de

mena

de
ofereix el poeta, diguem que Somni
pero
incoherent en

apariencia

poemet

lligades per el fll
regust
subtilissim del pensament del poeta, y que'} poemet deixa un
ben equilibrat.
y
sobre
tot
ben
delitos
agredols

espiritualment

coordinat

com un

Elllibre

está editat ab

originalitat

casi absoluta.

cura

LLUM1NIQUES.—Poesies.

y

rosari de

V iSi0118

se recomana

la coberta per la

seva

Pons, Biosca, Van, Sanchez, Serracant y Salou y les senyo
res
Caparó, Miralles, Serracant y Guillén. Per pessa varen
representar el sainet d'en Vilanova, iQui compra maduixesl
CD
S'anuncia ab grans cartells, al Principal, el debut d'una
cantaora, la bella Goya.
L'empresa veyent que cada-día el teatre s'omple de ven t,
ha volgut demostrar un altre deis séus desacerts y ha con
la sala.
tractat a n'aquesta atracció pera veure si anima
Y el cartell de fora continua ostentant el títol de Teatre
Catald. Y lo rnés bonich es que el senyor Franqueza, cada
día s'empenya en Lar representar la seva mala traducció del
Levantar

muertos.

eh? Lo que es aquest mort, no l'aixe
cara pas.
Ho sentim per Pexcelent companyía que hi actua:'

?Levantar muertos,

Joan

Figols Pujola

Ab

un

por tich

de

Ramón Viny es.
El

pórtich

«Qui

cJ

d'istil asteista por,

ami el torment, oh

«Jo l'amo y t'he

Ilegit

es

Se‘ns din que en Juli Vallmitjana ha notificat a l'empresa
del Principal que no permeterá l'exhibició de la cantaora
Goya durant les representacións de la seva obra prxibrna a

breo y deflnitiu.

llibre, grat

li será

Ilegirte.•

ab fruició.»

noS pot demetnar més sinceritat. Qui ami
llegeixi aquert llibre veritablement martiritzador.
confessarho en justicia: per ell
Una condició reme,ciable té, cal
eseriplors, a qui van en.
sabern de l'existencia d'una colla de poetas y
deis gneis no n'haviem
dresades les composicions en ell contingudes,

Aqui no

hi ha engauy;

el torment que

thigut

noves

fine

ara.

que'ns adverteix de que el senyor Figols no es un poeta
escriptor que'ns dongui el conhort de ternos saber que son en
senyors que ab en Quimera, l'Igle
cambi una o altra cosa tots aquells
sias, en Vinyes y en Prat Gaballi., aguanten el xafech de parnasianes
desapacibles que engega.
Bo es, ja

ni

un

estrenarse, Motanyes blanquea.
Y té rahó l'autor d'Els Zin-calós.
Una

nova curiosa.
Al principal, desde princi pis de
ba una pessa d'un redactor de Las
duya per títol El Mingo.

temporada que s,enseja
Noticias, la qual pessa

Un dia va veure un ensaig un subgecte que té el teatre
francés als dits, y ?qué fa? va denunciar a l'empresa de que
la tal comedieta era un pispejzu com tina casa, y per lo qual
s'ha retirat ja El mingo avans de presentarlo a les ludes del
taco.

Ove

Es lo que's deu haber dit en Franqueza:—Per pispar no
necesito cap autor, ?Ahont quedaría el meu repertori?—
Y a corre-cuita, ha posat un ensaig el seu pispejiu Auce
ilota de rapinya...
Apal Que tant daixbi
A

al

A,

GUIMERÁ

«,1
guns

pobles próxims

Avans de

cantaora

(Joya

no

travallará

Noves teatrals de l'Argen
tina.
S'ha constituhit a Buenos
Aires una nova agrupació
d'en escénich que du per
nom «Guimerá.» Els orga
nisadors tenen el propósit de
donar representacións cata

També hern sentit a dir que será sustituida per ull'aitre
atracció més barata: En Pepe Marqués.
Será qüestió d'anari ab pistola.

lanes, pels escenaris d'al

LES ESPOSALLES DE LA MORT A

la capital.
aquesta cato panya,

a

volgut

inau
gurar la societat representant La boja, de Guimerá, en el
«Teatro Salon San Juan.» Aquesia funció debía donarse el
22 del passat.
Al «Centre Catalá» de Buenos Aires, el día 9 de Setembre
la companyía Domenech-Jarque va representar la comedia
arranjament de Ferrer y Cociina, !Tenorios!, que fou desem
penyada per les senyores Jarque, Martinez, Ramirez, Bedós,
Serracans y Vicents y els senyors Domenech, Olano, Casals.
Firtuoso, Tutau y Monjo.
Els socia del «Casal Catalá,» també de Buenos Aires, van
donar una funció al <Teatro Mariano Moreno,» el día 22
del passat, representara ab rr olt acert la comedia de Rusifíol
Martinez Sierra, Els savis de Vilatrista, qual execució va
anar a cárrech de la cornpanyía
Caparó-Rubio. Foren els
intérprets els senyors Rubio, Bosch, Rojas, Vergés, Serra,
comensar

darrera hora sabérn que la

Principal.

C13
En el número d'avuy comensém la publicació d'un'
altre tragedia del gran Víctor Balaguer, catalogada
entre les millors obres del Teatre Catalá, quals edi
cións están agbtades.

tragedia deis

famosos

amors

JULIETA
Aquesta

de

Y ROMEO

obra acabará en el número de la setmana

entrant.
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