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Esperém que el senyor A. Llimoner la publicará im
pressa a fi de que puguin gaudirla tots els aficionats al
Teatre de Noys, que esperen com candaletes un titol
nou pera explotar.
ha mena

guardlola.

—

Monólech infantil, de M. M.

Sarnuntá.

representá molt bé la Pepeta Morer y l públich
saborejarlo ab gust, puig se tracta d'una producció

El
va

SALA IMPERI

que pot calificarse de bona, tenint en compte les
ses condicións del genre a que pertany.

Don Panxo.--Co

esca

PRINCIPAL

media lírica en un
acte y dos quadros,
original de A. 1,1i

ha xacolatereta. —Comedia en quatre actes de Paul
Gavault, traduhida pels senyors joseph M. Jordá. y

moner.

Enrich Gimenez y representada modestament per tota
la companyta.
Obtingué bon éxit

El catálech de
obretes pera com
panyíes infantils ca
da dia va nodrintse
deis petits actors aficionats

y extenentse ab beneplacit
a representar.
Els mestres de primera ensenyansa també se ser
veixen forsa d'aquests auxiliars que'ls donen motín de
mostrar al deixeble, viscut, molts proberbis deis que
convé que'n guardin memoria la el-ent infantívola.
La colecció de «Teatre de Noysl, de Rius Vidal, va
venir a omplir un buyt, are fa sis anys, escampantse
les dotze comedietes de que forma part, per totes les
saletes de teatres d'aficionats establertes en els esta
bliments docents.
Mes tart, a la Sala Mercé també s'hi representaren
comedietes pera nens pero aquelles eren més propies
pera veurerles els petits, que pera representarles, tota
vegada que l'assumpte requería un gasto escénich que
dificilment se'l poden apropiar els mestres de escola
en sos escenaris.
La «Sala imperi» hi ha donat mes extensió a n'aquest
repertori, mostrantnos casi dia per altre ()bretes noves,
ben infantívoles, escrites algunes d'elles per autors ap
tes en el genre y representades per actríus y actors
que forses mérits atresoren.
Les nenes Moré y Redondo, ja prou conegudes del
públich habitual a n'aquesta mena d'espectacles, han
sapigut donar tant relleu als tipos a elles confiats per
el discret actor y director del elench, senyor Haldonier
Marinel-lo, que en algunes ocasións s'han posat ala
ratlla d'excelents intérprets.
Bones obretes s'han estrenat en lo que va de tempo
rada, (L'estola deis somnis, L'escarment, etc.) pero ha
batut el tecort la pessa que motiva aquestes ratlles y
que du per titol Don Panxo.
Son autor, conegut de temps ab el pseudónim de
A. Llimoner, ha construit una hermosa comedia que,
reunint bones condicións pedagógiques, es, al ensemps
cre teatral, ben moralisadora y escayenta. Ab la fri
volitat q.:e demana el genre s'han combinat tant boni
ques situacións y s'ha adornat ab un llenguatge tant
apropiat a nostres infants, que no posém reparo en ca
lificar aquesta obreta com modelo de pesses infantí
voles de bona literatura y ensenyansa moral.
Ab content ho fem constar, y el públich que ha tin
gut la sort de vétirerla ho corrobora aplaudint entusias
ticament.

Salvador Vilaregut, posada

en

escena

pel primer

actor

JOVENTUT ARTÍSTICA

llanta

ha

elerna.—Comedia

en

dos actes, de Simeó

Dorca.

L'argument d'aquesta obra es igual al del drama en
acte de l'Iglesias
oventut, ab la sola diferencia que

un

está desenrotllat en dos actes y en un altre esfera. El
primer acte, el públich l'escolta atent, pero el segón,
ja'l troba pesat, y més pesat encare quant surt aquel!
senyor Enrich, tipo verdaderament fals que sois ha
posat l'autor, per donar lloch a que l'Artur filos/7i y
troni contra la societat y la seva manera de procedir.
Tampoch trobém de lley les ultimes escenes de l'obra
y tot alió que dihuen els pares y el fill, propi sols
de noveles y may de cap producció teatral. El senyor
Dorca, te condicións, peró les ha de practicar d'altre
manera.

l'exécució, cumpliren ab els séus papers la se
Ugas, senyorela Fortuny y senyors Figueras y
Parcerisas. El senyor Quadreny, si deixés de recitar
ab aquella cantarella y fugís de l'escola que ter:líen
En

nyora

nostres antepassats, guanyaría molt y més en les obres
en prosa, que sois s'han de dir. En el total de l'obra hi

estigué

bé.
Al final, foren tots

aplaudits.

JOVENTUT AUTONOMISTA RECREATIVA

Remor de casori.—Pas de comedia
nal de I. B. Roig.

en un

acte,

origi

En l'ultima comedia que ha produhit aquest novell
autor, ha demostrar que ha avensat quelcóm. Ho ce
lebrém y endevant, endevant sempre.
L'interpretaren molt bé els senyors Forga y Clape
ra, especialment el primer. La senyoreta fordá, no
doná la vida que requería el séu paper y l'altre intér
pret, qual nom no recordém, abusa de la nota cómica.
L'autor, junt ab els intérprets, foren cridats a les
taules.

&arribada del oncle. —Comedia
per Joan

en

un

acte, firmada

Vinyas.

Al alsarse el teló y véurehi al senyor Forga, llegint
carta, que després llegeix al públich per enterarlo
de lo que diu, ja vegerem que'l senyor que firma
aquesta comedia com original s'había embolicat. Al
•

una

e ena

Catalana
fer la sortida de

reglament

el porter,

ja confirmarem

no_tres sospites, y al entrar els seus fills
ja n'estavem
segura, y al ter la seva entrada la verdulera y l'oncle
agiten, que sempre en casos iguala ve de

l'América ri

quissim,

ens con vencerem de que
aquesta comedia no
altre que l'obra de teatre católich Embolichs L'autor,
no sois se acontentá en afanar Pargurvent,
sinó que ha
inquibit en la stva comedia les mateixes escenes tal
com les feu el senyor F.
Pradell.
Hem vist a senyors poch escropulosos afanar del
castellá, peró no pas de la mateixa llengua en que fou
escrita. !N'hi ha un tip d'aquets senyors y mes d'aquets
fulanos com del que'ns ocupéinl
L'interpretaren molt bé els senyors Forga, Ciuró y
jordá y les senyoretes Virgili y jordá.
:1 1 final fou cridat l'autor y
ab la frescura que carac
terisa al senyor Vinas, sort1 a rebre els aplausos.
Prenguin nota la Societat d'Autors, pel cobro de
propietat, pel veritable autor.
es

Xacolatereta. Nit: el pispejiu, de la
y l'obra extra ngera Magda.

Dilluns, dia 20: l'obra extrangera Magda y la pessa
mar rampihyo, Tlencadissa.
Dimars, dia 21: el pispejiu, de la casa, Aucellots de

rapinya

y l'obra extrangera La Xacolatereta.
día 22: la pessa del mar ramPinyo, nome
corrent y l'obra extra ngera Magda.

Dimecres,
nada Contpte

***
Relació de les propietats de les comedies
fet

seves

l'empresari d'aquest teatre

escena en

lo que

va

*1110
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CIRC0i. DE SANS

per la com
Caries Capdevila,
l'obra d'en Sardou, La Cort de Lluts XIV.
No cal dir que.tot l'empenyo de la companyfa era
que sortts una magnífica representació, prova palesa
era el que tots particularment feren un travall d'artista
conciensut, desplegat ab verdadera fé y entussiasme,
molt especialnaent les senyores Baró y Bayona, aixt
com
tambels senyors- Capdevila, Puiggart, Guixer,
Font y altres que en aquest moment no recordém.
El públich congregat en aquest teatre, nombrós y
selecte per cert, va premiar rnerescudament una labor
tan esmerada, ratificant la justa forma de bons artistes
que tan bé s'han guanyat els elements que integren
se va

posar

de temporada.

Suma anterior: Ptes.
Coznpte corren/, 1 acte, (16 Novembre
Comí* corrent, 1 acte, (16 Novembre, nit )
Compte corrent, 1 acte, (17 Novembre.)
Aucelloís de rapinya, iacte, (18-Novembre,)
Aucellots de rapinya, i acte, (so Novembre.)
Compte corrent, i acte, (Da Novembre )
Trencadissa, L acte, (2o Novembre.)
Aucellots de iapinya, i acte, (21 Novembre
Compte corrent, i acte, (22 Novembre.)

segueix:

Ptes.

1.215
2250
22 50

22.50
22.50
22.50

22'50
22'50

22'50
2250

417`50

de la companyta que comanda en Ri
cart Calvo, del teatre espanyol, y queda demostrat que
sois existía en l'imaginació d'algún pesimista lo de
que el Romea fa es morí.
Qué ho ta?
Potser en Crehuet te raho. Será l'apuntador? Será
alió de que ninu es Profeta en sa patria? Será la cal
vicie?
SALA IMPFRI

en escena

en

aquesta companyía
PRINCIPAL

Dietari de la setmana:
día 16, tarde: l'obra extrangera Illagda y el
pispejiu, de la casa, Campe corre t. Nit: El pispejiu, de
la casa, Compte corrent y l'obra extrangera La Xaco
latereta.
Divendres, dia II: l'obra extrangera La Xacolatereta
y el pispejiu, de la casa, Compte corren/.
Dissabte, dia 18: l'obra extrangera Mágda y represa
d'una traducció d'en Franquesa, mala copia d'una
pessa castellana, que dú per títol Aucellots de rapinya.
Diumenge, dia 19, tarde: la pessa del mal rampin; o,
rotulada Aucellots de rapinya y l'obra extrangera La

Dijous,

que s'ha
y que ha posat en

Segueix l'éxit

-111

panvía catalana que dirigeix

corrent

ROMEA

PUIGGARÍ

...........

Diurnenge passat

Compte

del

Suma y

LL.

casa,

L'éxit creix en el nudrit repertori de pesses pera la
canalla. El teatre de Noys s'ha vist aurnentat per un
grapat de composicións que ja hen, ressenyat opor
tunament.

La companyta Marinel-lo, que més
é en podriem
dir, Moré-Redondo, ha fet les delicies del públich.
Fins ara de les obres que s'han fet, la mes acabada

compleix mes ab la missió educativa del autor,
Don Panxe, que obte un exit delirant cada vegada

y la que
es

que's posada

en escena.

El benefici de les eminents actrius, en son genre,
nenes Moré y Redondo, fou una demostració palesa de
les nobles simpaties que's tenen guanyades.
Les boniques comedies Contra enveja carita/ y La
Ptincesa Obdulia, de E. Clariana, (qual ressenya no'ns
ha capigut aquesta setmana en la secció d'Estrenes,)
foren ben executades, com aixis també la comedieta
L'escarment, del senyor Llimoner,

an*Mal

5certa

Catalana

papalló

tolla
puga estimá;
y coro que amor que dona
era cast y tan fidvd
que Is terra l'hl era gel
per toch que atila feya eslarla.
Déu de: rnon va trasplantarla
pes feria creize en el cel.
del

com

miewIcA,

En
una

un

jardl, nasqué

floreta

tan

My.

xamosa,

irles

eslava

nos

Joaico.

la mes ufana y hermosa
de guantes la terra'n cris.
Era'l color que tenla
blanch corn ia gofa de neu,
si pares& va dar Déu
a qua ostenta la blancura,
ella ten casta y tan pura
ab justicia duyal séu.
lira allí tan envejada,
quels insectes perfidiosos
la runolaven delirosos
per tenida enamorada;
al ventijol esposada

perilleva'l

ser

rompuda,

que boca Ilefre y druda
l'ha estampes aagell de mort
y (os un jorn, per (tutora,
coll-torsada y corrumpuda.
• a

Déu, vegé tal rnalhauransa
y evitarho

volguer,

va

trasplaniant d'aquell verger
la flor que anees arrelantse;
cuidados, més gens recansa,
va

plantarla

a

son

!ardí

perque aanant, pogués frutal
les belleses infinites
d'una terra sense fites
que eh l cuadava ab frenesí.
De nou plantada, galana,
renasqué ab tan bona estrella
que la qu'era abans ponsella

r:cué prompte

rosa

ufana;

d'alares floretes !emana
may se mamut' vana tosa
mara allá tan (limosa
que rés II dava cap pena,

desitjant
o el sol

la

que

n'a serena

leya

e
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Catalunya Nov.
El diumenge, %a j osarse
tiqA S
en esceua Is comedia en !tes
?caes d'en
Noca y Roca. Lo
piel den Baldomero. Cincts
marinas
després de ha•erse
aixecat el veló, al d'acret afi
ciona' senyor Arando, v en
el precfs asocieni d'ystar en escena representan( el paper de
eSantiago,, la sobrevingveren una alache, que afortunada
raenl no sigueren iré& perb que l'irnpossibilifar,n per seguir
la representaciA. En el séu aloch s'bi posi el senvor Icen,
que feto mi lo que va poguer en dit ciape•. Celebrarém que
no sigui t'Uy feiocitérn di+ segón pel séu daeprendiment.
El senyor
estigue superior en el (Baldomero,
y la senyora Ugas, justa y espressiva en rota l'obra la %e
nyoreta Fortuny, s'ID bullí en el séu papen y ajuda•eil al
bon conjunt la sen•oreta Hatlester y ele senvon% V.. eru,
Terréa, Iteig y Martí.
A cada final d'ocie !oren apleudits.
joventUt

la hermosa.

Un usad, quant arrebola
lastre ley en l'horilzó,
l'enea:inri un pepenó

qu'oral a raure a ca corola;
poch després, yola que vola
digné a la flor:—Ja'ts ben mevel
y ella eiclaml:—Sempre leve'
y enurgullit s'enlayrava
guaitant la flor que deezava
enamorada sena treva.
trench d'aubada,
del veril
son fulleara de pur erjent
enire-obrla enamorada:
esperara la tornada,
perb, en va tan noble alany,
quant ae cau en el parany
d'un amor qu'el fot mentada,
val mes deis& aguaste vida
desengan v.
que
Cada jorn
sliau

a

impula

ci

garlar. drama

l'obra representada
metido.

mea la

va

passit,

flor d'amor sedolla

(Corveiv Mi, 5)

en tres actea

el dturnenge,

de l'Ignasi
obtosiiist

Iglesias, fou
una

mojan&

Joventut Al llanca
Kl dissabte contensaren la barloó ab el %Dame en un acta
da l'Iglesias. aladro!, I luhintse la senyors Ugas Els deanes
no leren rés de bo
Negut l'estrena deis comedia en dos octes la tlut ra eterna,
que'n pedéis,

en

~cid sport.

Fenalise la (unció ab el quadro den Phi món Ramón, El
carro Jet el. En l'execució, s•tit destacá d'entre loas el tra
v•Il de la senyora Ug.a y senyoreta Fortuny • senvors Gas
par y Jorba. El* demes, poch Identificats en elsaltres papera.
Salo-Cine Cupido

iquest elegant

tindrá lloch dissable, per IA
debut de la companda cbmich-lir!ca catalana y caste mrin
que dirige,: el actor Joseph Cuyes y el mestre t'Awilda •%,
flocho A jutjar per la Huta decompanyla com per les obra
que porten de repertori, els hl augllrm una ii-mporada
el

-

profitosa.
Cernir

Aislo liara temps

Recreativa

Claris
/

al

Autonorn¦st•

Ei din uleng-, a la larde, despres de la reprefien,acin del
drarnet den FPerrán Forga. Lo !leed itere, s estrenaren
les obres en un acte Rencor de casori y L'arribada del
oncle. le quals estrenes en parlém en ea set, Iloch corres
ponent.

Diumeng,.
MI

y

A wononuals

Catalá

(,erraSt)

lepresentars- les sarsueies
El& entren:444s, qual conjunt saludé de debb
p.INS

II

varen

a

cap
la das

-~1•1111111~1111:110.~9~,

La

Escena

eatalarta
tiogida concorrencia, mereixent especial menció'l travall
de la senyora Sala, en Els entremaliats, paper que desern
perlyá a les mil rnaravelles, omplintio de detalla forsa reco
menables y encaixats, lo que li valgué molts aplaudirnents
y no nuenys felicitacións a les quals afegim la nostre
Els gernians Oliver, mol( en carácter. Travallareu ademes
ab forsa voluntat v acert les senyoretes Oliver y Comorera
y senyurs Parellada y Barreseta.
La direccio a carrech del senyor Sala, ben acepta b!e. qui
ademés feu lo séu paper ab la correcció y bis cómica de
costam, logrant terse aplaudir en la seva escena.
Pabell6 Tetuán

quadro chmich-lirich que dirigeix en Vicents Romano,
representa el passat diurnenge dugues sarsueles casteilanes
y la pesas d'Asntarais, Els primers gelos, que ten passar
trenta minuts distrets a la concorrencra y que jugaren ab
El

forsa naturalitat les senyores Fanals y Martorell y els Srs.
Romano y Murtra.

_

Ateneu Obrer del districte II
I a comedia El viatje del senyor Pons, va esser la represen
tada el diurnenge passat en enquest Ateneo, y greu'ns sab
seuvor Fábregas,
protagonista de l'obra, no estigué
de bou tina a l'altura que requereix l'interesant personatga
que representava; confiérn que en lo successiu tindrá present
que al encarregarse d•un papera cona el que'ris ocupa, no se
ha de refiar may de l'apuntador, y aixo, no desliuheix el tra
vall deis que ab tan bona voluntat com el senyor Garrigó,
Farrarons, Compta, Guiu, Comas, Dej-an y Castells

l'acompanyaven.

La senyoreta Dura, com sempre, justificant, lo mateix
la senyora Vidal.
Diumenge vinent, funció d'hornenatje a Serafí Pitarra,
posan tse en escena La dida y Café y copa.

que

Centre Sarrianés (Satriá)
El prop passat drurneise se representa, tHix la /receló
del senyor Ferrer, el drama en tres actea de Guirnera, María
Rosa y la comedia d'en Martí Giol, La Santa.
En la primera obra, la seryoreta Panadés, en la «María
Rosa,» pogué sortir del pas; la Guart, ben encaixada en la
«Toinasa.» Una gran interpretado dona a n'el «Marsal, el
senyor Ferrer y els demás, corn eran en Sostres, Torrens,
Vila y Grau, en Ilurs papers.
En !a comedia, l'execució per part de les esrnentades ac
trius y en Farré, Xatart y Vilá, aná corn una seda.

L'Artesi (Gracia)

La Joventut Catalana (Sant Gervasi)
ll dissabte prop passat, I agrupació drarbática «La Con
dal,» pos,t4 en escena el drainet Calalunya, el sainet Entrel
menescal y el moje y el monblech El xicol del carboner.
Ens abstenirn de publicareis nonas deis que hi prengue
ren part, car no val la pena.
Centre Moral Inatructiu (Gracia)
a la tarde, el quadro escénich d'aquest Centre
va representar les coruedies en tres y un actes,
respectiva-'
inent, lo Lo secret del Nunci, d'en T. Baró y Un desafio.
Quatre son els aficionats d'aquest quadro, que tenen pasta
pera aquest genre de corneches, y aquest son en Guardiola,
que poseeix bona bis cómica, en Bonet, en Blanco 37 en Ro
vira, que travadant ab naturalitat fan gracia, y que secundats
per en Masip,:Bonafort, Pecho, Vilafranca a Aldrufen feren
les delicies del auditori.

Diumenge,

Foment Republicá Catalá (Sanj)
l.'agrupació «Joventut Artística» d'aquesta bar' jada dona
el pasat diurnenge una representado de la marina en _un
acte d'Apeles Mestres Sirena, y de la comedia dAsmarats
A ea la modista. Si be en aquésta última ne tregueren partit
en el travall
cbrnich no estigitaren tant afortunats en la
primera, car sols estigueren lelissos en Ilurs pap-rs la
senyoreta Guardia, en Cunitt y l'Alernany. En Besch, Bal
sells y Periu, se trovaban quelcom lligats en escena, els hi
manca desprendirnent, degut tal volta a la poca práctica.
Cine Moratfn (Gracia)
Lo passat dissabte representa en aquest teatre la cortina
nyía Claramunt-Devenat, la xamosa comedia de Llanas,
Don riorilals ó Porgull del gech. obtenint una bona inter pre
tació per tots els que hi prengueren part, que foreti
senvoretes Vallespir y Carnicero y senyors Nolla, Adriá,
Xaus, Papaceit, Sala, Clararnunt, Revira, y Teixidó.
El diurnenge,par la tarde posaren en escena la comedia
da Ferrer y C.oclina, A/rica, representada ab bon apert;
sobressortint en la mateixa el senyor Devenat y, per la nit,
el drama de Marco Praga Aleluya, que no resenyém per no
repetir lo que de ella varern dir quan aquesta companyía
l'estrena en el Centre Nacionalista Republicá
La

familia Catalana

(Gracia)

L'idiota del gorch negke fou l'obra que oro plf el programa
el diumang-,, a la tarde, habense distingit en llar desem
penyo els germana Corberó, Rufiandis y Prous.
Acaba de ser nornenat director d'escena definitivament de

El passat diumenge, el quadro escénich d'aquesta entitat,
bala l'experta direcció d'en Pere Puig, representa ab m'oh
bon encert la comedia en quatre actea de Morató, El co
mensar ele les coses.
Llástima que d'un quan tewps sovintejen poch les obres
catalanes en aquesta casa,

aquestá entitat al estudiós aficionat Alexandre Corberó
qui's proposa representar d'avuy en endevant obres esculli
des del Teatre Catalá. L'inaugurado, tindra lloch el mes
vinent .ab L' hereu Escampa.
Pel dia 26 s'anuncia Joveralut de Princep, debut de la Com
panyia Gomis-Cebrian.

La Filantrópica (Gracia)
La distingida dama joya senyoreta Pepeta Roca, celebrara
la funció d'honor y b-nefici, en aquesta societat, el día 3 de
desernbre, ab les obres El patt blau y L'agencia d'informes

Diumenge va celebrarse una funció a cárrech de la «Sec
ció d'Esbarjo», representa nt La mare eterna, d'Iglesias. En
l'exectició feren bona feyna la senyoreta Saumell y el senvor

comercials.
Saló Bonavista (Ciatia)
La •zompanyía que dirígeix en Ramón Claveras, repre
senta el passat dissabte, per la nit, la comedia Lo Sant
Cristo gros, que sigué interpretada ab molta cura per part
dels senyors Claveras, lila y Estefa; la senyoreta Pallarás,
també hi posa tot son talent y si no sortí del tot airosa, fou
degut a que estaba quelcorn insegura de lo que deya. Els
demás, senyors Munné, Valls, Pueyo y Vernos, discrets,
El diumenge, per la tarde, ab la comedieta Lo pronun
ciament, feren les delicies del públich, y per la nit, ab La
verdader triomf
mare eterna, de l'Iglesias, obtinguereu un
la senyoreta Pallarés y
tots plegats, y molt especialtnent
senyors lila y Claveras.

Orfeb Barceloni

Castelló. Els demás secundaren discretament.

•

cer.t'a

eataiana:

no8trae3
eorresponialj

e

molt bé en el primer, segón y part del tercer ac
el tercer, estaba:un xich insegur, no obstant y aixb,
sortí del pas. Lis denles, senyoreta Puig y senyers Castell
vi, Perez, Borras, Charles y Pu rroy, es defensaren, encar
que no sortiren molt airosos. La presentació del tercer acre,

estiguent
tes,

en

molt bona; la del primer y segon, no estaba apropiada a
l'obra. La concorrencia, ',nombrosissima, aplaudint a cada
final d'acte. Els felicitém

Castellar del ValIés.
19,. tarde, el
quadro d'aficionats que
—El día

dirigeix

LP

A.

en

Sebastiá Se

llene, va representar el
país de vano d'Apeles
Mestres, Pierrot !ladre,
qual execució resulta
mole arrodonida, distin
gintse en primer reune.
el s interpreta senyors
Benasco y Girbau, que

MESTRES

•

feren bona feyna; estigueren també bé en sos papera, els
senyors Romeu, Carné y Torrente, junt ab la senyoreta
Aleu.
També representaren la comedia en dos actes,
per Conrat Colonner, Verdalet pare y fui, del

arranjada

de
Barcelona, que fou executada per les clames Llusa y Aleu
y'ls senyors Benasco, Gisbau, Romea y Carné, que t'eran
lo que pogueren pera no deslluhir la (esta, ya fé que ho
comers

lograren.
Rebi també
sical.

un

aplauso el

Sabadell.—«Cougregació

senyor

Serra,

per la part

Mariana de Lluissos». El diu

gneis

la comedia melo
dramática en cinch actes, arreglada sonsa demos El detect
tive Sherlock Holmes, L'execució fou naolt arrodonida per
part de tots els intérprets.
«Academia Catolicen. S'ha representat el drama Lo con
els

posaren

en

escena

tramestre, (desastrosa men t,

sense da mes).
«Centre Sabadellench». (Gelats) Posaren en escena el
drama en cuatre actea Le majordom, l'iterpretació no passá
de regular.

Lleyda.—«La Violeta.» El dissabte día 19, una secaba
militar, posa en escena lo preciós drama de Guitnerá María
Rosa y la pesas Lo JIU del capita, ab interpretació dolenta.
«Academia de Lleyda.» El día 5 del corrent, va posarse en
escena les comedies Ditxosos barreis, L'antinuari del Putxet
y Cura de moro, ab mala execució.
El qu'es porta més bé, fou el senyor Purróy. El públich
marxá molt descontent de la present vetliada. Tenim d'ad
vertir al senyor Charles, que sonso estudiar no fará rés
de bó.
Diumenge passsat, la secció que dirigeix el senyor Seraff

Gonzalez, posa en escena la celebrada comedia d'en Llanas,
Don Gonzalo o l'orgull del gech. El senyor Gonzalez, s'en
carregá del paper de «Nasi,» estant mole ajustat en tota
l'obra y

sense decaure un moment, demostrantnos una
més lo molt que val. La senyoreta Virgo, estigué
admirable, sencillament admirable y la senyoreta Solé ab
el paper de «Tornase,» mole robé. El senyor Ponsoda feu de
les seves ab el «Bialó» y el senyor Farrús, ab el «Tóful,»

vegada

valguentli moles aplausos el séu travall.
y debutant, senyor Cervera, es el que s'anca
del dificil papar de «Don Gonzalo,» sobressortint y

molt encertat,
El

rregá

galera

tots

plegats.

Arenys de munt.—«Unió Arenyeny.» El día 11, teste
mejor, la companyía d'aficionats que dirigeix el distingit
l'hermós
actor Joseph Gubert, posa en escena, a la nit,
drama, Terra baixa, qual obra bu representada d'una
admirable per les notables actrius senyoreta Mo
rera, senyores Alegret, Guardis y Pala y sanyors Gubert,
Plá, March (aquets tres ho feren divina ment,) Alsina, Soler,
Maresma, Forts y Ferrer. Al final varen esser molt aplau
dits per la nombrosa concorrencia.
manera

Despees

ejecutaren la

ola senyors

divertida comedieta Un cop d'estat,
Maresma y Vous, secundantios

Gubert, Alsina,

la senyoreta Morera y senyores A legret y Guardia, ab gran
acert per tots quanta hi prengueren part.
«Café del Sigle.» En el inateix día, la companyía d'aques
ta Societat representé la bonica sarsuela El somni de la Ig

nocencia, dessmpenyada ab

una esmerada execució per els
notables aficionats senyors Riera (A.,) Riera (G.) y Solé, ab

la

cooperació

de ,les

distingides

actrins senyores Simó y

Oli vena.
A l'espresada funció hi assistí nombrós
Reus.—aLa Palma.» El

mu

passat per la tarde tingué lloch la visita deis Lluisos de

Tarrasa,

a

diunaenge,

día

públich.
12, posaren

en

escena, les pesses Un marii gel& y Un bany rus. Sigueren
ben desenapenyades per la sanyoreta Baseda y els senyors
Benet, Serret, Aguada, Panales, Salvat y Sobrepere.
«Fraternitat R. Radical.» Diumeuge passat va tenir lloch
funció, composta de les obres Lo /liri d'aygua y la pes
se No sempre'l que paga trenca.
En la primera, la senyoreta Baseda y'l senyor Benet en
una

els papers

d'«Angela»

y (Luis,» hi

estigueren

molt

robé,

aixís com també la nena Patines en la aRiteta.a
Els detnés, senyoreta Novials y seuyors Va lverdú, Agua
dé y un altre, qual norn sentina no recordar, tragueren bou
partit de sos caudals.
El públich
d'acre.

premia

el travall de tots,

aplaudint

Manresa.—Desde el present número que

no

al final

es corres

revister de LA ESCENA CATALANA, í M8ElreSa, el Sr.
Match MiravitIles. Desde la setwana entrant wencarregará
d'aquesta tasca persona inteligent y opte, que compta ab

ponsal

simpatías

entre

els conreuadors del

ciutat.
Ho comuniquéna

pels afectes

art

teatral

convenients.

en

aquesta

ce.rta.

etaiana,
Jo vench polles

y

gallines

al firal.

L'adroguer,

perque

diu que'm fará

que'm dará,

l'estimi,

vendre'sal;

perque

m'aninai,

los séus pots y el sée caudal,
que es de quatre paparines
plenes d'onses.
!Tant se val!

Jo

vench polles y
al firal.

gallines

Perque'l jutje roig

se

posa

jo passo'l séu portal,
la jutjesa está gelosa
d'aquell vellot carcamal,
quan

Qui compra gallinas!
De Sant Pere fins a,Prades
no'n va un'altre al Mercadal
ab Inés bones arrecades
y més ample davantal.
Ab les crestes carmesines,

plogui
;tant

o

se

nevi,

val!

Jo vench polles

y

gallines

al firal.
Matalots y firatayres
dinhen qus camino ab sal;
que les flors aixequen flayres
quan jo espolso'l davantal.
que per ulls tinch dues nines
que son mores,
!tant se val I
Jo vench polles y gallines
al firal.

Prou ell me fa dir per vehines
que voldría...
!Tata se val!
ro vench polles y gallines
al firal.
Un que ha perdut la xaveta
Me diu sempre al Mercadal:
—De la teva espardenyete
dom la cinta per dogal.Creu que al cor se'm fan trenyines
y aixts parla.
!Tant se val!
Jo vench polles y gallines
al firal.
-

Hi ha un senyor que diu que dóna
perque jo'n fassi cabal,
tant diner com a Girona
va costar la catedral.
Més ni l'or ni pedres fines
may

Per mirar si'l cor me toca
lo jovent me diu quant cal;
més jo, fills, soch una Boca
que deis polls no fa cabal.
De gayró les barretines
prou se posen,
tant se val!
Jo vench polles y gallines
al firal.
Lo garrot de bras qu'ensenyo
Diu que val un dineral.

!Si jo prengués cors empenyo
que'n tindrta de caudal!
a

me

!Tant

Jo

ceguen.

val I
vench polles y gallines
al firal.
se

Hi ha allí un noy, fill de montanya.
fadrt extern que no té un ral,
que, si a travallar s'afanya,
eh l sabrá'l méu cor quan val.
ib ell may tindrém renyines,
y, si es pobre...
! tant se vall
lo per eh l vendré gallines
al firal.
SERAFI PITARRA.

Més ni vull d'hereus les ruines
ni deis externs.
!Tant se val!
Jo vench polles y gallines
al firal.
per viles faig passades
BatIle'n fan cabal;
los fadríns semblen llocades
voltejant, quan só al hostal.
Fins vellets que fan tentines

Quan
Rectó'y

volen

serhi,

!Tant

se

val!

•
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Leataz)
CORRESPONDENCIA
A.

D. P.:

Es moll

aprofitarla.—P.

tirar ale Certamens,

El tant modest corn aplau
dit autor en Societats par
ticulars y Cines, Joseph As
marats,
acaba de donar a
Ilum
lírica

la

seca

Elsplats

nova

comedia

treneals, obre

plena de gracia que l'acu
Ilirán segurament toles les

ta

P
r.»-c

se

cerquen

d'Els plats
de facil
trobará en els arxius que serveixen obres dra

produccións
grencate

companyíes
execució. La partitura

que

ro

del

mes

eetrant

quedará

format el

quadro

que té

diu Fiera de

!Y tant

com en

com

cognóm?

Franqueza

pera

hauria de

Vinyoles:

no es

ná

no es

chicha

limoná.

?Qui

s'erra vosté!

li ha dit que la Parca

es

coufbn la Parea ab la senyora Paca; fa
pispejiu del séus confon els indígenas ab els

Yosté

en uu

mercés —P. Melich: Ja ho

y

proeurém

podém y, per lo quena diu, encare ho procurarém
M. G.: La composició !Que es dota estiniarl he.trobat més dols
a la panera. L'altre la publico ab comenteris:
tant

com

mes.—
tirarla

«GUSP1RA
em digné un día
—?Vols venir a baix al jardf?—
Amb tant grata companyia,
?Qui es que no contesta:-5i—'?
hauría dit, cregui )
«Yo hi vaig anar amb alegría
Y tant a pler ru'hi sentí,
Que de llavors cada dia

Ma estimada

de
(Jo

Ha sigut no wenat director del «Ceatre Nacionalista Hepu
blicá» de Gracia, el senyor E. Graells Castells.
Cornensarán la temporada el dia 3 del mes que vé y se
ánuncia que hi pendrán part durant les funcións que se ce
lebrin les darnes Abella, Parref",), I3aró, Mestres, Paissa,
Morera, Roca, Burralleras, Cardald", Vidal, Fortuny y als
senyors Mallorqui, Munné, Miguel David, Vital., lila, Este
fa, Trull, Dalrnau, Marxuach, Plá, Forga, Cuyás (A.)... Y

(Ah, pillo,

també It

Li dieh:
es veu

que li

—?qu'aném
va anar

jardi?—»

al

bé aix2) del jardí.

Are,

els díes que

cascada.)

vingui,

s'haurä d'acontentar anant a la
R. Solé B.: Les propietats son d'obres castellanas y catalanes; are
pot donarse el cas que lo recaudat en Setembre s'aboni a Madrid en
ella

no

Octubre

o en

Novembre; tot depent de

val la pena de
de fora

ser

remes

(son pocha
pispaires.

per

en

el mateix

xd) fIrém

pel corresponsal
alguna representants

si lo recaudat
mes.

eom

Ab

hem tel ab ele

autora.

sepa

raren' ala

ACABA DE SORTIR

ELS PLATS TREN CATS
Comedia lírica en

Nostre folletí
Comensém a repartir en aquest número la preciosa
comedia catalana en tres actas, original del celebrat
autor de D. Gonzalo o l'orgull del gech, Albert Llanas,

podrém

ná

esto

indios.—Lluis P. y P.: Molt bé

companvía que ha d'actuar en la nova empresa de Teatre
Catalá, organisada pel «Sindicat d'Autors Drarnátichs Ca
talana» ab intervenció d'accionistes.

cap més?...
Per lo vist y si cumpleixen lo que diu el programa, li val
drá al senyor Graells, elogis envejables.
Els fets serán el menor testimoni.

no es

que

tot lo

peró molt; costé

esto

ni
C. Serra y V.:

farém

condicións. —J. V. y
Esto

mátiques.
El dia

llarga, perO

S.: Fa molt dolenta,

R.

ORIGINAL

J

S le

PPI

A.

(3 homes y

35...1
2

un

acte

DE
A.AI'

dames)
Preu: 50 eentims.

Es de gran broma.

EL SI DE bES HOYES
obra

inspirada

en
eI

la famosa comedia del gran MOICIffn
fl

L.A.s

I.TIA"A Egt.

y que bu estrenada al TEATRE CATALÁ (Romea),
valguentli a son autor unánims elogis de la prempsa y

forses aplaudiments del públich en general.
En E[2 SI DE [3E5 nO9ES, en Llanas hi des
plega tota la seva gracia y hurnorisme, reconegut pels
aymants de les Iletres patries.
Aquesta obra que per motius especials la guardava
inédita son autor, ab el descontent de totes les com
panyies catalanes, avuy la podém oferir als nostres
abonats mercés a les bones amistats que'ns uneix ab
tant celebrat comediograf.
Aquesta es la sorpresa que preparavern en el número
passat ab la qual creyétn haver ensopegat el gust de
nostres constants favoreixedors.

satmstazikari 2199.tr• 9.1
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