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Les bodes den Cirilo
***
ODRÍA dirse que's van celebrar per l'amor de
Deu. Ell y la Quica, que eren los més com
promesos, s'esperaven al reixat de les jeró
nimes. La parentela era curta; ni l'un ni
Paltre renten pares que'ls acompanyessin en aquesta
satisfacció, ni adherents a qui convidar. Tampoc ha
vien tingut de menester la venia de ningú per resoldre
dificultats o véncer repugnancies, sino posarse en
combinació ab la Curia, encararse ab lo Reverent que
despatxa les llicencies, satisfer la limosna establerta y
un cop enllestits y sellats aqueixos instruments, cap
potestat de la terra y de marina tenía forsa y contra
dicció pera oposarse al matrimoni convingut.
Aixís es quen Cirilo se'n anava a la ceremonia ab
un pit molt desembrassat; no tenía ni devta, era pobre
y honrat, que casi bé vol dir pobre ab llicencia ilimi
tada, y's presentava al acte ab aquella satisracció y
aixample de cor del qui res Penutja perque no li man
ca ni li sobra, qu'ell y la miseria eren coneguts de
confrontarse sovint, y tantes vegades com aqueixa
n'avía deixat sense dinar, altres tantes se'n havia res
cabalat ab unes revenges d'apats fora d'hora, tant se
rios, que hi entrava la sustancia y amaniments de tot
un día d'alimentació y postres.
La Quica també provenía de bon llinatje, ab la ma
teixa pobresa, les mateixes escassetats y ademés era
honrada, que podría gastar blassó.si s'estiles concedir
sa laboriositat y
ne a les que'n son mereixedores per
venciment de la miseria.
Son pare morí ab lo picot a la má soterrat per una
esllavissada. Ningú'n sapigué rés, tret lo jutge y l' es
cribá, Son amo ni'l coneixía. Los diaris van dir que
havía mort un manobra y ja no se'n resá més fora de
la seva dóna que va volguer que l'acompanyessin a
l'altra vida la piadosa ofrena duna missa y les seves
oracions. Y quan va haver recorregut prott aqueixa
vall de llágrimes, l'abandona potser en hora anticipa
da, cridada per Deu, a conseguir al seu marit en millor
y mes placent estatje que'l que logra assí en la terra
lo qui té fills y Li manca pá pera sustentarlos.

Ab aixó estaven al reixat de les Jerónimes tots dos
propietaris esperant els testimonis. En Cirilo menjant
pinyons, obrintlos ab la tulla del ganivet y traientne
una almosta de la butxaca n'orert a
la Quica
—Te dóna, menjen uns quants; feste compte qtie
son cofits.
La Quica, apartantli la má del davant seu y mitg
rihent
contestá:—No'n vull, que fan set.
—Tens rahó, tu m'hi fas caure: de modo que m'a
rribo aqui dalt a pendre un reparo.
Si que..-'n porten de sequedat los pinyons...
Encara no havia donat quartre passes se repensá,
tombantse, pera dir:—Escolta, si venen aquells, que no
tirin res endavant que jo no hi sigui. ?Entens, floja?
Perque la conspració`s fa per mi. Si vols péndrern el
nom perqué no't casesin ab un altre, digaho... que tel
posaré en un cap de paper.
Ves, boig; cuyta a tornar!
—Oh... ?si volguessis paga y senyal?...
--Vaia, home, que la gent guaita.
—Pensathi bé, que es pera tota la vida...
—No siguis cansonerl
—Corrent, respecto la idea. Me'n vaig a remullar lo
bec pe'l susto.
No t'entretinguis, ?sents?
—iQue'm contes, si avui no compareixía puntual a
la Ilistal... !No'm tassis riure!
Per l'altre cap de carrer venten los testimonis en
Pedossets y '1 Dípulat, tots dos teixidors en vaga que 's
presentaven a la ceremonia ben mudats y curiosos, ab
la seva pobresa de les festes. Es a dir, mudats, posada
la brusa, que soben dur sobre la espatlla. Les altres
prendes consistten en calses de vellut, espardenya
oberta, mitjons blancs y faixa com los generals, peró
d'altre color, perque no s'hi errés algún quinto y s'es
talviés de férloshi aquell saludo tant enrevanat quells
hi marquen los principis militars.
---?Ahont es en Cirilo? va preguntar lo Diputat a la
nuvia, fentli la muja rialla.
—Ja ve desseguida; ha tingut de fer una diligencia.
—
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«jORDI» TOAQUINI
—?Qué s'havía descuidat el
que feia forsa?

registre

o

algún

paper

—No, ja torna
—Es que, noya, aquesta corporació del clero ho vol
tot net: fins als morts fa declarar. No hi val dir que
tens los pares al altre barrí, t'ho tan constar en blanc
y en negre, y quan se determinen a ferte la creu, ja
pots dir que t'han ben enllestit, que no hi ha ningú
que te la descarregui. Ja me'n tornarás la resposta,
Quica; fa déu anys que la porto y n'estic capolat, y la
de casa mes que jo. Ab lo conqu2 que m'ajuda y també
hi posa el coll.
—Que prediques, que prediques; no't varen treure
mal motiu; va dir en Cirilo presentantse de sopte.
—Ola, noi. Res, que teta unes certes reflexions a la
Quica. fa veurás, qui més hi sápiga mes hi diga. No es
aqueixa la qüestió? Ei, no faltant y dihent alió qu'es
decoros.
Vaja, anem que ja hi som tots; digué en Cirilo
passant endavant.
—Perque, seguí dihent lo Diputat agafant pel seu
compte a n'en Pedassets; un home té la obbgació de
ferho avinent: es un amic lo qui's sacrifica y avans de
que li posin el insto bueno se deu advertirlo. ?Tinc
rahó o no la tinc?
Bé... si... peró mira que aquells ja son al altar, di
gué en Pedassets entrant poc a poc a la iglesia.
—Es que jo'm recordo d'una paraula que'm va dir lo
—

VINYAS

pare avans de casarme y ha sortit
que anirás net y apedassat » Que't

certa:

«No,, cásat,

dic,

ma, que no's
Tota la vida he anat net de

errar ni de mitj gruix
butxaca y apedassat de roba. Me va endavinar la pla
neta. Per aquest motiu sempre que un amic se trova
en semblant perill...
La mampara del cancel! tancantse de sobte Ii tallá
la paraula als llavis y si no es amatent a ferse enrera
arreplega la ventallada de pie a pie.
va

•**
La ceremonia fou curta y senzilla; dos ciris davant
del altar, el vicari ab roquet y estola; l'escolá fent llum
ab la palmatoria,'Is nuvis y'ls testimonis escoltant ab
devoció y reculliment. L'anell pel desposori tingué de
tréuressel en Pedassets del mocador del coll: no hi ha
vía atinat ni'l nuvi ni la nuvia. Lo vicari després els
hi digué que per la solemnitat del acte tan valía aque
lla tumbaga de Ilumanera ab diamant de got d'aigua
com qualsevol altra 'de pedres fines. !No'ls hi doná
poca satisfacció ab aqueixa paritat tant conformadora!
—?Estás, Quica? va dir lo Diputat. El pare capellá
ha parlat ab dos sentits: que si avui no teníu fristrincs
pera donar aquest senyoriu al dit de la má, tal vegada
mes endavant, aixts que'l temps vagi bé y les feines
s'arrenquín, ha volgut comprometre al teu home per
que emparauli un anell d'or, ab tota forma, que no hl
manqui'l seu solitari al mitj...
—?Qué dius, solitari?.. reprengué en Cirilo:'l dia que
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que salto a la
haurá un picott
claror
capassa
de retor
espatec
de
de diamants ab un
n'estiguin
necessitosos
o gastin
que
la
vista
als
nar
ulleres.
revenja.
—Está bé, m'agrada, perque es una bona
sabríes
fortuna
revés
de
tinguessis
un
Conec que si
lluhiment.
ab
la
plata
gastar

pugui desdinerar has de entendre
Argentería y li compro un anell que hi

em

***

servits vos convido a sopar.
s'estima la voluntat I Aneu, aneu a

—Ara, minyons, si

—Fuig d'aqui,
dirvos

bufones!

DE PALMA

son

coses
—Nada, es lo determini, y quedarem rnolt agraviats
Encara que si
la dbna y jo si 'ns feu aquest afront..
quedar con
punt
pera
criansa
y
guern pobres tenim
vianda
que eixiri
La
la
ideya?
entes
forme. ?M'has
.

a

descans,
taula es pagada. Vol dir que soparem ab tot malla ni
y
no dec una
tothom
correspost
ab
que he
dit: ?Com
aqui ni en lloc. Sino, que ab aquesta havemrumiant,
a
Y
rumiant,
bodes?
les
se remita aixó de
Justa,
la
basa
casa
nostra.
questa salta: ab un sopar a
tirat el coll. Enllestim: vinga'l duro
es teva que has
carrega'Is fogons, y un per aquí, l'
butxaca;
la
fora de
desseguída.
Apa, moviment; de frente a
altra per allí
Aquesta ha :comprat dues
cercar lo que's necessiti.
grossos
com castanyoles; cada
dotzenes de musclos
vianda.
Jo he dut un conill..
barco
de
porta
un
musclo
aixfs... No'ns cabía
signarho,)
vull
(apártat, noya, qué

«
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la cassola. Una pantera, vaja: si s'alsa de potes me
arriva aquí dalt de la butxaca de la brusa, que rn'ha
guera pogut fer l'amistat.
—Potser era una bestia esguerrada sent tant grossa
—iJa'n sentirem parlar! Aquesta l'ha fet ab un suc
senyora
que sembla licor; s'hi ha quadrat. Qualsevol
mocador,
gotetes
al
tirarsen
quatre
no tindría reparo a
perque't dic que fa una fragancia que entela 'la sen
its. L'ha guisat ab patates, rosses, primetes, cada tall
sembla una doble de quatre.
—?Veus? jo una pessa aixis no me la menjo.
—?Y doncs qué n'hauries tet?
—Conservarla dissecada, o ab esperit de vi.
—ila cal que't fessis portar la mar vella a casa y que
?per qui me
te l'aboquessin al satretget.. Fuig homel
penses que
que't
capritxos;
per
tenir
aquets
has pres
de
jugo a la bolsa? !Ab esperit de vil ?Encara com no
mes torna?... Conec
munyeca
que
fi
vernís
de
yes ab
que no'n voldrás.
—No es qüestió. Si es veritat cona tu parles, un co
nill aixís, qualsevol sabi d'aquestos que tenen besties
dituntes, te'l comprava al preu que vulguessis; perque
ells s'hi intrueixen.
—Doncs si volen sapiguer que vagin a Salamanca.
Jo soc més ric que ells, que de cop l'he posat a la cas
y'ls gus
sola. Que vinguin a dernanar datos després,
volen
fer una
informaré
de
tot
si'n
tos que tenía, jals
a

ressenya.
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Ab aquestas plagasitats y semblant conversa arri
baren a casa d'en Cirilo ahont verdaderament, s'hi
sentfen unes olors no tan ponderoses com eh l deya,
perb molt fines y.obridores del apetít.
Se posaren a taula y comensá lo sopá ab los mus
cos negres, Ilustrosos de fora y plens com
de rovell
d'olt un cop oberta la closca. Lo Diputat s'animava
menjant aquella fruzta de roca, com deya eh, que ex
cita la set.
—No hi ha com lo natural, exclamá bebent un glop
de vi darrera'Is musclos. Be n'haurán presenciat de
tránguls y males mars y pérdues de barcos aqueixos
animalets, y reparéu de quina conformitat van condu
hits, que passi lo que vulgui al mar gran, que ells tan
ca.ntse a la roca del seu districte, ja hi pots enviar los
dentistes del desenbarcadero ab los jocs d'estenalles
y la caretel-la descuberta a que maniobrin, que no 'Is
farán desdir.
No hi ha ningú més tonto quegs homes. Pregunteu
si aquestas bestioles han tingut d'alsar mai lo cap cer
cant-paperet als balcons pera mudarse de pis. Com
que ja's porten la finca a la esquena, cap amo% pot
reconvenir. Quan no troben molsa en una roca, muden
de arrabal, ne cerquen d'altra, y sempre saben que po
den donar pá a la familia. !Y nosaltres, voto al monl...

ningú nosaltres,
—Té, menja, li va respondre en Cirilo; no t'entris
teixis que se't posarán malament. Refrescal per da
munt que es un peix que está fet a la humitat.
no som

—Sabs que si en compte de ser criats a le aygua se
ensopeguen poguer pastuar ab vi, sería la vianda de
més mérit coneguda?
—Y allavors, quan a algú Ii manques lo calibrio, saltá
en Pedassets, en lloc de dir:
son vaporades de la be
guda, dirten: l'han représ tantes majes capses de mus
cos, perque les altres mitjes no duen malicia.
—Ja veurás, noya, no articulejem més. Porta'l co
nill, y treu aqueixa plata d'instruments de bolero; di
gué'n Cirilo.
Destapa l'urna, afegi: Qué tal? Veyeu si'n tenía de
pesses aqueix feligrés? cada tall un plat. La pell l'hem
encastada aquí fora, a la eixida, que fa feresa de veu
re: sembla un buldoc abraonat a la paret. La taré ado
bar pels peus del Hit.
—No, no hi vull embrassos, féu la Quica.
—?Que tens por de que's torni rabiosa?
—!Si que era tot un personatjel Hi está ab pena din
tre de aqueixa cassola.
—Ja veurás, pel temps que s' hi té d'estar que's mor
tifiqui una mica. Somhi•, qui vulga 'I cap que fassi
l'ullet.
—Passo, contestá resolut en Pedassets,
—Y jo, afegel Diputat, no hi he tingut mai afició: es
com un caixonet de betes y flls; tot son departaments
y

comparticions.
—Perqué ho sápigues,

es lo bosst més sustanciós;
que hi ha tota la ciencia del animal
—Que s'hi instrueixi qui vulga. Sempre has de es
tar xuclant com si toquessis la sinfoina. ?Y sil conill
ensopega a ser tonto, digues, ahont es la sustancia?
—Doncs te n'encarregnes tu. Quica; repassa'l mani
comi.
—Amigo, Quica, te'n pots ben alabar; ets una cuyne
ra de mi flor. Que te envihin Ilemencs y debilitals
que
elS retornarás més grassos que si vingessin de dida,
com

!Quina picada! Quan menjes

tall voldríes sucar y gil?,
tall s'acabi. Aquí hi
ha sustancia de crema, de xacolata y de neules ?oi,
an

sucas, dol que

s'aixugui

y

que'l

noya?
?Que

hi veurem d'aquesta canya que es un lixis?
Lo pare, que Déu perdó, la va tastar un dia y va din
guardemla, es massa forta, servirá pera fregues; y lo
pobre va morir sens haverne aqueix logro.
?No va tenir dulor?
—Ni dolor ni rampa. Ves, si podeu ter eixir lo tap,
que jo no puc Ben segur que'l van ficar per la banda
de dins.
--

*

*

Acabat lo modest sopar que per ells bou suculent
festi,'s despediren los testimonis y'ls dos esposos se
quedaren sentats a una taula
La Quica ab los ulls baixos s'entretenía caragolant la
punta de les estoballes. Lo llum feya mala cara. En
Cirilo, cap ficat, xuclava'l cigarro y posántsel vora
els Ilavis avivava la brasa ab bufades que aixien ple
nes de fum.
Sembla va que l'un y l'altra cerquessin
pretext de distracció pera inquibir la mirada que no
gosaven dirigirse. Al cap de una estona en Cirilo '5
ficá la má a la butxaca, tragué'Is diners que hi tenía y
quedá repensós com passant comptes.
--Mira, Quica, va dir extenent la má, y ensenyant
li les monedes; es la riostra riquesa del día de nuvís:
!Una pesseta en plata y vint quartos!...
—?Y la salut que tenim? respongué ella aixecant la
vista y enlluernarlo ab una mirada plena d'amorosa

resignació.
—Es veritat, la salut es nostre tresor y rés mes
-Nostre Senyor proveirá.
Aixís nos casem los pobres, esperant lo bon temps,
—Y refiats en Déu, Cirilo.
-

EMILI VILANOVA

El lriomf de la
Rusinol.

tiago

Una obra

carn.—Sainetlen

vorda,

si

un

acte, per San

servits. No vert de viejo
pocs anys: rés de concupiscen
cies ni criaturades; se tracta de verdor seriosa, de ver
dura, vegetal y, fins a cert punt, verdor alimenticia
son

verde', ni la verdor deis
que

dissipadora.

El corn de l'abundancia vegeta
allí y trasbalsa entre acudits, rialles y
algún badall escadusser. «?En que s'assemblen una
vaca y un vegetariá?—En que la vaca fa
vedells y el
vegetariá fa badalls.» Es la conclusió de l'obra y opor
tú come ntari al pací fic taranná deis personatjes
Alli bledes, cavallers y espinacs y xirivies per tot
dia y «ensiams d'honor. per celebrar les festes. Una
extesa de vianda que fa frente, un tip de no menjar
qu'espanta y un amagrirse que fa pena. Ara, en vir
tut del remei, venen a preguntar a un personatge:—
Ia's troba millor? Respón l'interpelat:—Oh, ni millor
ni pitjor. No'm trobo
En Galcerán que dona la
ans

riana's

vessa

—
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ven que no enganya,
pobra
víctima!
Peró ela vegetariana den Rusinol, encara que de
tant voladissos ja2no's trobzn, continuen per-ab paci
fics, fixos, higiénics y sistemátics —al peu del canó
de la verdura. Hi han vingut a parar per diferents
camins, tots hi son per una deria o altra y tots farán
la corresponent servitut quan sia l'hora L'esperan
tista relata la seva conversió per la verdor de la ban
dera del gremi y parla deis congressos de esperanto
que son «com un Sant Mús intelectual» y en els
quals, segons eh, l'entendres «es lo de menos.» Ens
aclapara en Tor ab la silvestre «historia del home
que li ha fugit la dona» y n'hi quedal motiu com un
mal lleig. En Sirvent qu'es grassonet de mena,
malgrat les acotacions del drama— ens fa ressenya
de la gota y 'us descriu les corredisses que li pega
de un peu a l'altre... Y, finalment, el que sigui l'her
bolari de la colla, dona lloc y avinentesa a un'altre
acudit per l'estil del deis badalls que retréiem: «En
que s'assemblen—pregunta en Bardem un herbola
ri y un ventilador?—En que ven-tila.» Anem a dir,

contesta, prou que 's

-

—

perxó, qu' en Bardem es dependent d'aquell colmado,
«Quin es el perro —demana, que va més al colmado?»
—Tothom calla... «El perro-quzono) fa el xicot, y
!encara es viu a hores d'ara!
Aixís, en gatzara continua, pateixen y decauen els
personatges d'aquest sairv4 tant magre y original.
Magre com se veu,—de substancia alimenticia; ori
ginal— com s'endavina,—d'ambient, de llenguatge,
de intenció concentrada, solta y volta.
En Rusinol fa broma, se baralla ab la broma y li
fa la traveta; doncs cal riure per forsa, encara que
t'ensopegui espectador vegetariá o esperantista neó
fit.
Y ara escolten la fi de tant peregrines peripecies y
dejunis científics com ens cauen a sobre. La dóna del
dispeser, que es mártira de les idees de la casa, viu
trista y cavilosa—si allá es viure,—per no poder
menjar lo que millor li escaigui. Tant afinada está
que ha perdut l'esma, y no tindría un no ni pel mateix
dimoni,:mentres vegés vadella en perspectiva. Se
presenta el dimoni, doncs,—que pel cas es un tempe
rament,—y me la tempta. Ja trontolla la pobra y es
segur que cauría, si'l marit organisador de la Quares
ma, no vingués a sorpéndrels. Els sorprén ab aque
lla dignitat professional, tem el desdoro de la llar y
aboleix incontznenti el reglament de la dispesa, fentse
perro-quiano del colmado Bardem.
Y aixis acaba el sainet, ab un gran tec apóstata
que esglaia: sens desprestigi per ningú, alegría de
tots y molts aplaudiments per en Santiago Rusinol
empescador de la farsa El qual, com se compren,
si bé ha fet triomfar la carn sota un titol llampant
que sembla un'obra de tesszs de per allá'l 1902) no's
refería pas a la carn crua y satinada, carn enemic de
l'home, com ensenya la Doctrina, si nó al bé de Deu
sortit de vadelles, pollastres, conills y demés requi
sits corredors o volátils que'ns hem enpescat la ma
Res de apologies sospitoses,
nera de cruspirnos.
doncs, al tercer pecat capital; més aviat acte de de
sagravis, ben merescut per cert,a la alimentació nor
mal, agradosa y casolana que determinades teoríes
posaven en perill, si'ns esquéiem tenir un cebellut a
la familia que li dongués per fersen partidari
Quatre paraules, encara, sobre la execució del nou
-

saínet. Y un elogi general, abans que res, a la dis
creció, al punt just de sal, ab que els comediants l'in
terpretaren. Més decaiguts, aquells personatges
11am-ten fet angunia. Més forts o riallers, bona part
del efecte cómic era perdut Tal com e 1s presentaven,
la intenció del autor eixta clara y manifesta y, per
consegtient, restava assegurat el bon éxit de totes
les escenes.
Deliciós l'Aymerich, vessant de conseqüencia y có
mica energía, tant al comensarnent que propaga
l'abstinencia, com al final quan claudica. Y sempre
té rahó. ciHan trucat; peró jo mártir!» Magnífic.
En Daroqui, mestre consumat en la presentació
de les figures. Aquest cop esbossa un personatge plé
de gracia y carácter. En Daroqui val molt; actor de
bona fusta y millor escola, marca de un quant temps
ensá, ab verers creacíons artístiques, sos passos per
la escena.
1-¦ ixemnos,si us plan, en l'Avelí Galcerán. Avensa
rapidament en la carrera. Desde El pintor de mzracles
passant per El despatz tal, arriva en El triomf de la
carn a fer concebir
esperanses cnolt falagueres. El
públic va coneixentlo y celebrantlo y ja, en certes
siluetes cómiques, sembla insustituible. Si segueix
estudiant ab la mateixa fé y constancia de fins ara, li
augurem un gloriós pervindre.
En Bozzo, en el temberament, molt a tó discordant,
com convenía per la deguda forsa del contrast. Veu,
geste y aquella veemencia de les circumstancies, el
feien realment apropósit per «abusar de una pobra

vegetariana.»
Ella, la vegetariana

senyora Pla) graduant ab un
acert extraordmari les diverses situacions que tra
vessa el personatge. A bans del caldo y després del

caldo. Mansa ovella que's transforma en carnicera,se
gons l'autor. Y mai,ni bleda ni carnívora, estremant la
nota. En fi: un munt de dificultats vensudes a copia
de táctica y discreció.
En Tor sugestiu y enigmatic fent una escaient
caricatura d'aquells personatges tenebrosos que,en lo
dramátic, son la seva especialitat. En Sirvent, revin
gudet, peró patint de la gota ab un desmai que en
temía.
En Bardem, aquell deis colmos, dependent del col
mado, festejant ab la criada, molt astut y molt prác
tic La criada (Ramona Mestres) ángel tutelar de la
dispesa, servint a tla perfecció el caldo y la vade/la
que li marquen y corresponent a les floretes del xi
cot ab veritable gracia y oportunitat...
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«L'INFANT›„CARME BDEADÓS

«MADRONA» CARME ROLDÁN
*

GATA LA

Dietari de la setmana:
Dijous, día ro: El Campanas- de Palma y estrena
de la farsa en un acte, den 3antiago Rusinol, El lri
omf de la cara.
Divendres, día r
El Campanar de Palma y El trz
omf de la cara.
Dissabte dia 12: Funció en honor d en Josep M.'
Arnau, ab les seves obres: La mi/ja laronja (3 actes)
y Les Tres alegríes (1 acte)
Diumenge dia 6, tarde: El Camponar de Palma y
Cap y cua, adaptació en un acte d'A ulés.Nit: El Cam
panar de Palma y El triomf de la cara.
Dilluns dia 14: El Campanar de Palma y El Inom/
de la cara
Dimars dia 15: El Campanar de Palma y El trzoinf de
la cara.
Dimecres dia 16: La maja laronja (3 ectes)de Arnau
y El triotni de la cara.
'

*

La funció d'homenatge a l'exirni comediógraf losep
Maria Aman, autor de les obres Les eres alegríes y La
mil/a tatonja (que's posaren en escena ab bona inter
pretació) fou acte de justicia vers el benernerít inicia
dor, motiu de belles recordanses y evocacions pels
contemporanis del mestre y per nosaltres, ja nascuts
din tre les corrents moderníssimes del Teatre Catalá,
un'alegradora impressió que'ns duia a fer coneixensa,
corpresos y emocionats, ab les fresques fonts remo
rejants de nostra escena...
No en estany d' aigues térboles y quietes s'origina
el teatre nacional, com algú'ns volgué fer creure pre
nent peu de certes deficiencies dels primitius autors y,
sobretot, de la posició dificilissima en que estern a vui

judicarlos. Ans, com
demostrarse per
parlament den Roca y Roca que precedí
per

l'hermós
la repre
sentació de la Muja toronja, els homes que posaren
les primeres pedres de l'edifici (oren gent tan compe
netrada ab Ilur missió y coneixedora del seu públic,
que solament airt s'esplica l'éxit conseguit desde les
prinieres teinptatives. l.o quels manca de cultura va
compensarse ab instint; y acás el mateix llenguatge
no massa cuidat, per6 viu y colorit tins a l'estrem
—que
seis retreu com una tara, els serví mes de lo que po
dem imaginarnos, desde aquí estant, per conseguir
va

a
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«10FRE» RAMÓN TOR

«CENTELLAS» FERRÁN Bozzo
la forta popularitat indiscutible de que gosaren les
sev es obres.
Algunes de les quals, reproduides avui. encara ob
tenen l'aceptació y's guanyen la simpatía deis públics
més selectes.
Cal, doncs, senvalar ab elogi la tasca del Sindicat
d'Autors que durant aquesta temporada se proposa o
ferirnos diverses vetllades per l'estil de la que co
fer
mentem. Progecte mereixedor de l'adhessió més
cárrec,
podernos
fer
ma y medi, el millor de tots, per
analisantla y adhuc revisantla, de nostra tradició li

teraria teatral. Així aquest

amor y

devoció

que

sen

tim per les obres catalanes tindrá arrels ben fermes y
arguments molts solids per defen
ens enriquirem ab
evolucions que els nous
sarne la causa Mentre les
autors, come
tots
plegats,
temps ens exigissen a
seguirles y
trovarán
dúctils
per
ens
diants y públic,
absolutament preparats per compendren el mérit
—

—

admirarne els esforsos.
escena
La lluita en pró de les reivindicacions de la
ab
semblans
catalsna, si la volem victoriosa, deu ferse
nostre patrimoni artístic y mos
armes. Inventariant
orgull
tal corn se ha procedit en la
trantne les joies ab
retrospectiva.
Bona voluntat de la
primera vetllada
deferent en el pú
atenció
els
actors,
empresa, fé en
prenguin mala
tots—(no's
part
de
Y
encara—per
blic.

paraules) voídriem un xic més de compte
els detalls per assolir lo que se'n diu una repr esen
tació definitiva
La maja tarcnia continua honrant els cartells del
Sindicat d'Autors. Heusaqui els resultats de fer les
ntne les conseqüen
coses sabentne el valor y calcula
cies. Els destins del Teatre Catala están aquest cop,-sortosament,—en bones mans.
Continua representantse, ab extraordinaria acepta
ció, El campanar de Palma den Pitarra y El trromj de
la carn den Santiago Rusinol. Foc nou, el rnagnífic
drama de 1 Iglesias, ha estat représ ab les ovacions
de sempre.
—Se prepara per molt aviat La revna joya, éxit den
Guimerá. L'anunci d'aquest obra, per si sol ja des
perta una gran curiositat Sabem que'ls comediants
que intervenen en el repartirnent de l'obra n'esperen
la representado ab tnoit entusiasme.
ment nostres
en

—

ROMEA

Davant d'una nombrosa concorrencia tingué lloc,
divendres al vespre, la estrena de la comedia en dos
actes Amor de amas original den Benavente; se trac
ta de dos actes de comedia, millor que d'una comedia
en

dos actes,

en

que'l

l'acció, ja que aquesta
que

no

complert
pálida y convencional

diálec absorveix per
es

tant

mereix la pena d'esmentarse y si decás s'es

go

4
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menta

será certament per

no

elngiarne

la

originali

tat, ni la verossimilitut; el fi que's proposa l'autor es
reunir uns quants personatges a fi y efecte de que
d'amor a seques; de Amor de amar (que ja
ser bon xic més complicat) y del «intelecto
del amor» (per esplicarnos la frasse un personatge
necessita una llarga escena que acaba per esfumarse
en els intrincats camps de la filosofia;) en Benavente
pera compensarnos de les suors y angoixes filosofi
ques que'ns ha produit aquet «intelecto del amor»
matisa els dos actes ab una serie de frasses, escenes y
epissodis de una gran forsa y agudesa cómica, marca
Inier eses creados qu'acaben pera ternos plaenta l'obra
y ens obliguen a aplaudir al final de cada acte.
La execució fou notable•, molt bé en Gimenez en
el seu paper de capitá esbojarrat y groller; la Rafela
Abadía digué ab gran relleu d'expressió el seu per
sonatge; en PA checo, encarregat del paper de filosof
ens feu escoltar, gracies a la seva «vis cómica,» casi
ab complascencia la enravessada disertació del be
naurat «intelecto del amor;»els demés secundaren ab

platiquin
comensa

a

justesa.
NOVETA

l'S

exquisits, la tem
ab tant acert. La reproducció d'obres
se fa ab compte y
rrirament y així s'aguanten al
cartell, entre ovacions, obres v obretes que, represes
en altres circumstancies. tot just si arrivarien a un
parell de representacions de compromfs
Don Ricardo Calvo delectal públic ab ses decla
macions incomparables, fetes tant de lirisme com de
un ben entes sentit de realitat, sense dissonancies ni
aspreses. La interpretació que dona a Elgran galeoto
de l'Echegaray, es digna de ser admirada. Cada ins
tant, cada frasse, parlen d'un detingut estudi prece
dent. Y la realisació, comptant ab les altes condi
cions del actor, no pot deixar de ser bona. La Velaz
quez y demés companys el secunden molt bé.
També fou un gran éxit la represa de La muerte en
los labios, molts anys fa no representada a Barcelona.
De la estrena de La cena de los cardenales, jan parla
rem la setmana entrant.
Continua, ab

tacte y discreció

porada iniciada

LLDOR;DO

Ha debutat la companyía Villagómez que's distin
geix, apart deis mereixements del director, per un
acertat equilibri de conjunt
Mas fue, te que el CIMOP El nido ajeno, La 7 afiga, etc.
han conseguit una interpretació acurada y, per comp
te den Vil lagómez, notable de debo.
Los hijos del sol naciente, primera estrena de la tem
porada, devía tenir I loe aquest di vendres.
la'n direm alguna cosa.

()rejera

d' interés pera
‘".nostres leciors comu
nicar que:
—Les fotografies que reproduim en aquest número (inter
preta de Lo campanar de Palma) son degudes al celebrat fotó
graf, ja popular a Barcelona, l'<Amadeo,» qui, ab Parnabi
litat que'l caracterisa, ha fet tos els esforsos pera colaborar
ab nosaltres en la propaganda
obra póstuma del gran Pitarra.
—Per
en

un

nostre

que's

rnereix l'ovacionada

descuit, que lamentem, deixárern de consignar
anterior, que el gravat publicat en

número

primera plana (el que representa la senyora Baró) era
extret de una fotografía que'ns facilita el sirnpátic y recone
gut fotógrat en Rafel Arefias, a qui donem públiques mer
cés per sa cooperació en la nostra tasca. Aixfs mateix, el
gravat que representa el senyor Piera (en aquella [nateixa

plana) es procedent don chxé del ja nomenat
cadascú lo que sigui seu.

Arnadeo.» A

—S'ha format una companyfa castellana, baix la direcció
del primer actor Frederic G. Parreno, qu'actuará, desde
avui, al Teatre Cómic del Para leí. Consta corn a primera
dama l'eminent actriu del Teatre Catalá Maria Morera, y
com
actor ctimic el famós Alfonso. Entre els demés ele
ments que la completen, hi ha els notables artistes sen
yors Delhom, Santolaria, Pubill, Furquet, Salom, Ferrero
y la senyoreta Pilar Santolaria.

sigut molt elogiat un article den Morató que dilluns
pubicar «La Veu de Catalunya» sobre la nova tempora

—Ha
va

da del Teatre Catalá del Sindicat.
—Han comensat actuar ab bon peo, en el Teatre del
Sindicat ,les següents societats: «Centre Autonomista de de
pendents del Comers.,—<Venedors deis mercats de Barce
lona.,--(Centre Nacionalista Republica.1—«Tertulia Cata
lana.» Probablernent aviat inaugurará un'altra societat,
cárrec de la <Lliga Regionalista.»

a

—La Societat Recreativa <Els Unics,» establerta al carrer
Sant Pau, 83, demá inaugurará sea tasques teatrals, repre
sentant El Contramestre den Pitarra, que será executat per
la coneguda actriu senyora Aurelia Borralleras, la dama jo
ve senyoreta Chinchilla
y els aficionats de la casa senyors

Farré, Abelló, Ribas, Corbella, Alfocea, Lopez, Ricart y

Pujades.
Fambé el día in inaugurará la temporada a <Catalunya
Nova» y «Ateneu del districte III» l'elenc drarnátic, d'aficio
nats, que dirigeix el seuyor Ricart Mallorquí. Segons pro
grama que tenim a la vista, formen el quadro les actrius
—

senyores Antonia Riera, Aurora Guardia, Antonia Ugas y
Pepeta Amorós, y els senyors Antoni PeLicer, Joan Cadell,
Juan Rovira, Ricart Blanch, Josep Esteve. Carril Alonso,
Joan Vinas y Agustt Boussé. La obra escullida es el drama
en quatre actes, den Pitarra, Leo Eures del Mas.
—Ha

causal rnolt bona impressió, entre el públic y els
del Sindicat el treball realisat, en La mitja taronja,
per l'Antoni Casanovas, actor nou per nosaltres al qual jut
jarem degudarnent tant prornpte se'ns presentí ocasió.
autora

Pr"
•
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Agrupació Obrera (Clot)
Una companyia d'aficionats, baix la
direcció deis senyors Pujol y Ramentol,
(de la que en formaven part les senyo
res Abellar y Carrera,) representa el pa
ssat dissabte dues obres castellanes que
anaren bastant malament degut al cani
bi d'alguns personatjes y a la falta d' en
saijos. Malgrat aixb treballaren ab té per
lo que toren aplaudits, les senyores es
mentades y elssenyors F. Pujol y F. Vi
lá y el senyor Garcia.
Acabé la t'esta ab la gatada Sebes al
cap, que ten riure a tots quants hi sorti
ren, si bé aná també un xic fluixeta per
manca d'ensaijos. El senyor
Serra, per
ser debutant, es defensa forsa ab el «cal
derón.>
Recomenem a aquestos aficionats més
estudi en son comés, car n'hi han que
poden ter cosa bona.
Patronat Obrer.

Juventut del C. N. R. (Gracia)
Diumenge passat, en la venia, el qua
dro dramátic de la casa posa en escena
la comedia de Pous y Pagés L'endemd
de bodes.
En

l'interpretació

s'hi

yor Martell, molt ben secondat per els
aenyors Jordá, Avalo, Rodrigo y Jordá
(S.) La senyora Cardalda tnolt bé y la
senyoreta Poca, bé com poques vega
des; sobretot en els dos primera actes
que es mantingué a envejable altura; en
el tercer hi hagué moments que exagera
un xic la nota.
La presentació, bona.

distingí elssen

DL4105TIRL5
CORRE3P0115A

/,

(Josefins) San! Andreu

Ab el drama Els Monaders Falsos y la
comedia La estació de la Granoto, uns
quantsjoves aficionats feren passar una
tarda molt a gust a la concorrencia.
Treballaren ab molta voluntat y jus
tesa, tent que abdues obres tinguessin
una execució forsa aceptable.
Ateneu

molt bon parta, en l'execucio, les
senyores Morera y Parra y ele senyors
Mimó, Pedret. Maten y Rodriguez.
ren

Obrer del districte II

L'hermosa producció d'en Pous y Pa
gés, En Joan Bonhome va proporcionar
l'elenc artistic d'aquesta casa un nou
trionat.
Els senyors Boquet, Garrig6, Gost, Da
ví, Fábregas, Vifiallonga y Valls discre
tíssims; poguent dir de la senyoreta Du
rán que, com sempre, va estar en el seu
lloc; lo mateix hern de ter constar del
travall realisat per la senyora Vidal.
La presentació, expléndida, detall que
ab molt gust fem resaltar una vegada
més.
Bello Orizonte
Baix la direcció del senyor Casals, s
bi han representat les obres El bon po
licía, La mort civil, Don Gonyalo
gull del gec y El carro del vi.
Cal esmentar entrels que mes se dis
tingiren, les senyoras Guart, Pallarés,
Mas y ele senyórs Esteta, lila, Monreal,
Ferré y Cosin.
Mereixen elogis en gran en l' obra den
Rusifiol, el senyor Casals, Esteta y la
senyora Guart.
Centre Pla de Bages
S'ha format un nou quadro dramátic
dirigit y encapselat per I' Alfred Mi
mó y ab la cooperació de les dames sen
yores Agneta Morera y Fernanda Parra.
L'obra triada per la

inauguració bou

la

traducció El Lladre, de la que'n tregue

final deis actes tingué
de presentarse son autor a les taules
per acalláis aplausos tributats per la
concorrencia, junt ab sos intérprets.
La labor de tate els qu'hi prengueren
part, fou excelent. La senyoreta Basseda
doné una acertada versió del papar de
«Isabel>, la senyoreta Marimón, no molt
coneguda d'aquest públic, demostré en
son curt pero dificil paper, que té cua
litats recomenables.
El senyor Sabaté, en el pobre, estigué
molt en carácter, mantenint en tota la
obra la mateixa naturalitat, y lo mateix
el senyor Salvat, qu'els senyors Fortuny
Vallverdú y Eran, donaren bones inter

Sabadell.—«Liga Regionalista.> El
passat diumenje se posó en escena el
drama den Feliu y Codina: El mas per
dul, qual interpretació la feren admira
blement la senyoreta Amper Ferrandiz,
y els senyors Sallent y Sanllehy, que
(oren regularment secundats pels sen
yors Altea, Olivella, Tornar, Girbau,
Vila, Comas, Reixach y Ventura.
Acabé la fundió ab l'adeptació en un
acte, (per LI. Milla) La capseta dels pe
tons; que teu les delicias del públic per
el desernpenyo que li donaran els sen
yors Girbau y Olivella, junt ab la sim
pática actriu senyora Ferrandiz.

qu'emocionen; al

Torroella de Mongrd..—En l'Ateneu
celebrarse, diumenge pasear, la sego
na vetllada Intima,
la que resulta un
gran éxit per tots ele que hi preugueren

pretacions
jes.

va

part.
Se posa en escena el drama de Milla y
Sunyer Lo cant de la sirena, interpretat
pels senyors Lloret, Vinas, Liado, Vives
Plaja, Herce y Castells, distingides tots
sos respectius papera, se
recitaren
poesies y per final de festa's representa
el diálec cómic, den Lluis Milla A mitja
vela, pel Sr. Capellá y Castells que'n
tregueren torsa profit.
El públic que era bastant nombrós,
en

aplaudí ab

entusiasma

tots

els finals d'

acte.

Reus.—cLa Palma». Baix l'acertada
direcció den Josep M.' Benet, que tanta
bons recorts deixé la temporada pasea
da, va obrir sea portes l'elegant teatre
d' aquesta societat (diumenge passat)
inaugurant la temporada de 1912-1913.
Ompltal programa un drama d'idees
humanitarias escrit per en Manel Ferré,
La llei humana y la llei escrita.
Es una obra bastant dificil de repre
sentado; está ben dialogada y te escenas

a

sos

respectius personat

Aquesta fundió aná a benefici de les
segones parte de la companyla.
«Centre Tradicionalista>. El mateix
dia van representar les obres en un acte
!Ditxosos barreta!, Renocs y Astronomía
de barri. Obtenint totes elles aloa bona
execució per tota la secció, feo triure al
públic qu'omplenava el local.
«Centre R. R. Autonomista». En la
mateixa vetlla, com a inauguració de la
temporada, posaren el drama d'Iglesias
Etavells.
Com que no siguérem invitats, no po
dem donar compte de ea execució.
Badalona.—aTea tre Cervantes» Diu

menje passat, davant d'un públic
brós, la companyía Panadés, que

nom

actua

aquest Teatre, representa la traduc
ció, Sherlock Flolmes.
en

—Unió F. N. R.—Els joyas d'aquest
posaren, el diumenge passat, el
drama de Ignasi Iglesias La Recelosa,
y la pessa Guaira casats y un viudo, den
Molas y Casas, tinguent una justa inter
pre tació.
centre
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«ARQUEES» ANDREU GUIXER

Y

TOAN BONET

senyor Sagalá, divertí forsa al públic que ovaciona a
els elements que, ab tant bona voluntat, contribuiren a
la testa.
Estava anunciada per un d'aquets díes, una testa que pro
agrupacions«Art
rnet revestir molla importancia.En ella les
escénic» y «Orfeó Cata lb devien representar al aire Ilture
l'hermós drama liric den Santiago Rusifiol ab música de
l'Enric Morera L'alegría que pasta. La part musical será di
rigida pel mestre Surier y la escénica pel senyor Arderiu,
havent el «Casal Catalá» confiat la direcció artística del es

tat

pel

tots

El Tealre Calalú

a

les t'intrigues

BUENOS AIRES
D'una festa inportant, celebrada per l Agrupació «Art
escénic» del benemérit Casal Catalá, hern de donar compte
ale nostres lectors.
Se tracta de una vetllada teatral, orgaoisada en honor den
J. Sagalá Bosc, l'estudiós actor que, durant la seva actuació
entre nosaltres, no ha regatejat esforsosde cap mena per
contribuir a l'obra de divulgació y enaltiment del Teatre

pectacle al

Catali.

El monólec Casal, original de l'Eduard Coca y Vallmajor,
el malaguanyat autor de Gent d'ara, fou interpretat ab mol
ta gracia pel senyor Trulis.
Clogué la testa una representació de La forastera den Pau
Par-citada que va distreure molt.
En la festa al tnotiu del IV auiversari del Centre Calalb
programa, la co
va representarshi, formant part del extens
media de l'Asma rats Sistema Munyon per ele senyors Mas
cort, Pascual, l3allester, Barradina, Roses y Gaset.

Terra baixa, l'obra inmortal den Guimerá, obtingué una
interpretació acuradissima. En Sagalá feu un «Manelic» ad
mirable, sobretot en el segón y tercer acte, trovant accents
passionals que'l coloquen en lloch prestigiós entre els bons
comedianta.
La senyora Palacios secundá ab eficacia, fent una «Marta»
plena de sentiment.
Ele demés intérprets, senyora Serracant «Nuria», Vergés
«Sebastiá», Pons «Hermitás, Valí «Xeixa», Lleonart, Tasan,
Blosca y Alonso y senyores Bedós y Miralles, tots donaren
la justesa adequada que's traduf en un armó
a sos papers
nic conjunt que dernostrava la expeita direcció del corn
pany Arderiu.
El monólec El Prestidigitador de Rusirlol,també interpre

notable

pintor

Antoni Utrillo.

ROSARIO
Va representarshi en el magnific saló del <Centre Catalá»
I arranjament escénic den Vilaregut La ma de mico produ•
in extraordinaria sensació. La enyora Coeli° y elt, senyors
'

Trulls, Rarnentol, Llubes y de la Muela, cooseguiren un
bou conjunt, distinguitse, especialmenr, el senyor Llubes.

SANTIAGO DE CHILE
El «Centre Catalá» ha posat en escena, baix la direcció de
l'Andreu Vilarrubias, Les Carolines y El: tres toma. Pren
gueren pa rt en aquestes obres les senyores Maria Planas de
Torres y Angela Vidal de Ros y els senyor Villarrubies, Ca

Pis, Madi y Marcel.

•

.
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«CABALLERS» LLUIS RIVAS
L'Enric Borrás, l'eminent actor, per deferencia al Centre
posa en escena l'ultina acte de Mar y Gel den Guimerá, que
tingué una tells interpretació per part de la senyora Planas
Codina, Rius
y els actors de la companyia Borras senyors
y Blanca (E.;
Inútil dir que l'Enric Borrás tou estrepitbsornent aplau
«Said»
dit per lo inspirat que estigué en el
Ajudaren al conjunt els sen7or Vilarrubias y Giralt.
La presentació, molt bé.
concorrencia, en
Per correspondre a les atencions de la
de leal, La ban
parlaments
de
Lo
ferer
Borras recita ademés
últim,
teu
una felis y graciosissima
bastardia,
etc.
Per
de
da
irritado de l'actor Armengol Goula, que fou inolt cele
brada.
CIEN FUEGOS (CUBA)
Centre Cata
En aquesta ciutat va obrirse ta poc el «Nou
li-Balear»que ja compta ab l'adhessió y entusiasme de gran
nombre de socis. N'es president don Antón J. Guimerá,
persona prestigiosa que ha tingut la táctica y acert d'ano
blar

una

pila

de voluntats

en

l'obra

patriótica.

ha constituit una gran solemnitat
Les testes
Hi coopera l'«Or
y per tota la prernpsa toren comentades.
l'eminent mestre Gay)
l'Hayan&
(que
dirigeix
feb Catalá» de
y Filarrnonia a ehl
y secciona arttstiques de Declarnació

inaugurals

anexes.

donada al Teatre Terry bu una de les
eleclarnació
parta Inés interesants de la testa: La secció de
(Adlintida» de la Havana que dirigeix el senyor Fibla, va
drama de
posar en escena ab tota propietat el magnífic
La

representació

Y

SALVADOR CERVERA

l'Iglesias La

mare

eterna.

conseguintse un

bon

conjunt

y

sobressortin, especialment, la senyoreta Bostelo (distingida
aficionada que té pasta de veritable actriu) y els senyors
Colls y Fi bla.
HAVANA
debut al teatre Albisu ab Terra baixa den Gui
per gratis exit• les representacións que ha
cornpten
merá, se
vingut donant en aquesta ciutat en Lluis Blanca. Els critica
teatrals analisen ab afecte el treball de nostre comediant y
ver aconteixe
li prodiguen molts elogis. Ha estat, doncs,un
aixi,
d'aquet
actor
y
ab tota justi
artístic
revelació
la
ment
Desde

cia,

ens

son

complasem reconeixentho.

més de Terna baixa y La morta (traduccions castella
nosaltres) té en
que ja ha representa( en Blanaca entre
Rusifiol
y
altres
produccions
ruar
den
estudi La Verge del
de nostre modem repertori,
A

nes

LA

SC

CATALANA

ENA

14
que`ns sembli digne de

ser conegut y
coleccionat,
carácter o dimensions, de les
exigencies de una Revista com la nostra. Y així, dintre poc
temps, Paplec será ben vistent y flairós, sense trencar per
rés l'abundancia de comen taris y noticies que solen servirse
desde les columnes de LA ESCENA CATALANA.

tot alló

mentres

Haviem anunciat un número extraordinari. No po
de serho l'anterior per no havernos arrivat a temps
els gravats de que'ns refiávem.
En cambi ho es el d'avui que consta de 16 págines
de text y acaba, en els folletins, la publicació de la
bonica comedia

LA BALA DE V1DRE
les cobertes de la qual tambe's reparteixen. Les per
sones que vulguin tenir enquadernada
aquesta obra
poden passar per aquesta Administració hont, pre
sentant els folletins en bon estat y sense tallar, se'ls
fará a l'arte l'enquadernació. Preu. 15 céntims exem

s'aparti

no

massa,

en

La nova producció den J. Pous Pagés, Senyora avia vol
marit está ensajantse activíssimament, per la companyia del
Síndicat d'Autors. Hi ha propósit d'estrenarla aquet dijous.
Els que coneixen l'obra fan moltes alabances de la forsa có
mica de l' argument y de la trassa ab que 's graduen els di
versos epissodis que'n fan sensible y plástic el sentit. Alai
mateix diu que'ls carácters están presentats ab sobrietat y

valentía, rnantenintse les tintes essencials a lo Ilarc de la co
media, peró fentlos moure y evolucionar ab aquell coneixe
de les humanes febleses y virtuts que ja`ns ha demos
Pous y Pagés en altres obres reyes. Noresmenys el
diálec, es digne de la cultura literaria y dots d'observació y
colorit que acrediten a l' eximi cornedibgraf.
ment

trat

en

***
La Creu, drama en tres actes den Pere Colomer y Fors, es
un'altra de les estrenes que's preparen al Teatre Espanyol.

plar.
Correspón, encara, al present número el segón
plec, 16 págines, del drama en tres actes den Pitarra

Aquest escriptor tant estimable, se fa encara mereixedor de
més atenció y encoratjament ab l'obra que té en cartera.
No's tracta d'un treball fácil y Ileuger, ans d'una producció
seriosa, planejada ab solidesa
resolta vencent moltes difi

EL CAMPANAR DE PALMA

cultats de tecnicisme. Conten que la lectura de l'obra im
pressiona fortament, y es d'esperar que'l nou relleu que ha
de comunicar Pesceriari als diversos personatges y situa
cions del drama, el fará digne de les aspiracions del seu

obra póstuma,

Sindicat,

que

dinaria ovació.

primera estrena de la companyia del
segueix representantse ab estraor

v

autor.

Aquesta producció

la estampem ab el mateix for
mat que anteriorment pu blicárem les obres den Pita
rra, tenint en compte que, seg-ons várem prometre,
sempre que's tracti d' imprimir una obra inédita de
publicació, no cambia rem el format a tí de que pugui
ser coleccionada ab els dernés exemplars del
mateix
autor.

***
Ara que comensem una nova edicio, será oportú
recordar una vegada més al públic la convenencia de
guardar els folletins ben nets y sense tallar. De lo
contrari, son tants els perjudicis y molesties que se'ns
ocasionen, que'ns veiem privats sentintho molt.—de
verificar el cambi d'exemplars quan arriva l'hora d'en
quadernació de les obres.
-

Desitgem un
tors

ha posat

Molts antors dramátics son en el ilibre més interesants que
el mateix teatre. En els seus articles o
poesies, pot tro
barshi sovint la Ilevor de les seves produccions escéniques
rnés celebrades. Aixf en Santiago Rusifiol, en el set] Pati
Blau, ens mostra la poncella de una futura comedia delicio
sa. No en altra manera
l'Ernili Vilanova, en l'anide que
avui reproduirn, ens revela l'origen del colossal sainet Les
bodes den Cirilo.

capelía.

El quadro dramátic del Circul de Sans, que dirigeix don
Juan Drets, prepara per aquest diumenge una interesant
funció teatral a la qual hem estat invitats ab vera galan
teria.
Formen el programa l'obra den Rusifiol La Verge del mar,
I estrena del drama en un acte original den Rosend
Llurba La darrera disbauxa, l' estrena del diálec de Andreu
Camps y Sola El guarda roza y la representació de la come
dia en un acte den Figueras y Ribot El marit de la difunta.
,

Aquestes produccions serán presentades ab
y ab decorat
En la

en

gran éxit als dos amics que el Sínclicat d'Au

en

nou

propietat

interpretació,

a
més del director senyor Drets, hi
part les senyores Molgosa, Vidal, Rovira, A lbert,
Mas, Bodela y Vinyals, y els senyors Laporta, Muntal, Mon

pendrán

tés, Lespedra, Rovira, Vidal, Trabal, Salesas, Solé, Canta
rell, Salvat y nen l.aporta.

Obres de don 3osep fl). Arnau

Popularisar

aquets treballs, ens senubla tasca honrosa per
nosaltres, plena de curiositats pel lector y, tenint en cornpte
Pacte d' hornenatge que representa, rnereixedora de sim
patía per part de l'escriptor reproduit. Perso no várem va
cilar a empéndrela (recordis El Os de casa den (Juimerá, el

LA MITJA

TARON

LES

TRES

ALEGRÍES

fragment de

LES

ADMETLLES

L'auca :del senyor Esteve den Rusinol, etc) y
avui mostrem propósit de continuarla ab certa assiduitat y
seguint, en lo possible, l'actualitat teatral.
No solament articles y poesies que d'aprop o de lluny
tassin referencia a la escena reproduirem deis autors, sino

tota

den Rós y Guell.

(

JA, (

o)

acks.)

2

ade.)

ARENYS,

!Ves.

I

arte.)
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Persiva, Pepeta. Mariano Cubí, 55. Sant Gervasi
Pique, loaneta. Concell de Cent, 261, primer, 2.a.

Piqué,

Flebitis del Ceatre Cable!

Baró, Antonia. Ronda Sant Antoni, 45, tercer, segona.
Gracia.

Bozzo, Ioana. Aribau, 135, primer, segona.
Buxadós, Carme. Valldonsella, 48, tercer, primera.
Caldas, Carme. Robador, 36, tercer, segona.
Cama de Parramón, J. Riera de Sant Miguel, 52, baixos.
Campos, Emiliana. (nena) Comte del Asalt, 33, tercer
Cardalda, Isabel. Séneca, 4, 2.° Gracia.
Casasses, Balbina. Cadena, 11, tercer, la.
Castejón, Pilar. Plassa Letamendi, 25, segón, segona.
Coy, Cecilia. Portal del Angel, u y 13, primer.
Daroqui, Mercé. Villarroel. 49, primer.
Escríu, María. Escudillers, 78, tercer.
Farnés, Lluisa. Zaragoza, 82, pral, 1,a Sant Gervasi.
Faura, Montserrat. Muntaner, so, quart, primera.
Ferrandiz, Amparo. Culebra, 46, botiga. Gracia.

Ferrer, Merce. Diputació, 122, primer, segona.
Fornés, Antonia. Sant Pau, 96, primer, segona
Fremont, Elvira. Flors, 5,

Passatge Bernardino, 7 primer.
roo, tercer.

Fortuny,

Carme. Aribau, 71, quint.
Pujol Sofía A. Sant Rafel, 32, primer, primera.
Ramón, Demetria. Alcolea, so. Sans.
Redondo, A. S. Domingo del Cali 4, tercer, quarta.
Rodríguez, Salud. Ronda Sant Antoni, 49, primer.
Rodríguez, Rosa. Nou, 77, primer, tercera.
Roldán, Carme. Muntaner, 38, baixos, primera.
Romagosa, Pepeta. Riereta, 29, tercer, segona.
Sabater, Adelaida Provenza, 240, porteria.
Santolaria, Iosefina. Espanya, 3. Sant Gervasi.
Santolaria, Pilar Canuda, 35, primer, segona.
Soto, Carolina. Parlament, 22, quart, segona.
Sugrafies, Dolors. Cadena, ir, tercer, primera.
Ugas, Antonia. Mitjá de Sant Pere, 69, primer.
Valero, Pepeta. Robador, 12, quart, segona,
Valor, Dolors. Roig, 2, tercer, segona.
Vallvé, Antonia Aragó, 277, tercer, segona.
Varela, Dolors. Aurora, 3, primer. primera.
Vendrell, Carme. Paradís, so, tercer, segona.
Verdier, Antonia. Flors, 5, tercer.
Vial, Lola. Sant Olaruer, 16, primer, segona
Xirgu, Marguerida. Hospital, 123, quart, primera.
Prats

NOMS, COGNOMS Y DOMICILIS
Abella de Guri, M. Espanya, 14, baixos. Sant Gervasi
Alentorn, Guadalupe Robador, 12, quart, segona.
Antigas, Adela. Hospital, 87, interior, tercer, La
Arasa, Adela. Sant Eusebi, 53, 3•°, 2.a Sant Gervasi.
Arboix, Paquita. Parlament, 37, tenda.
Arqués. Ciutat. 25, (Berga.)
Balestroni, Angelina. Tamarit, I3, quart, primer.
Baró, Emilia. Rambla del Prat, 19, tercer, 2.°
Bayona, Merce. Xuclá, 13. tercer.
Borralleras, Aurelia. Escudillers, 85, botiga.
Boule, Clemensa. Candelas, 6, primer.

Raimonda.

Pla, Dolors. Sant Pau,

NOTA: Preguem ala artites que desitjin constar en aquest
vademecum que se serveixin deixar nota de son doinicih
en nostre Administració.

OBRES NOVES

DEb REPERTORI SE115E !MIMES

.

tercer.

Gelabert, Pepeta. Freixuras, 15, segón.
Gil, Remei. Urgell, 129, entressol, lletra B.
Gil, Teresa. Villarroel, iii, quint, primera.
Guardia, Aurora Tapiolas, 30, tenda.
Guart, Angela. Parlament, 58, tercer, primera.
Guerra, Enriqueta. T'amara, 88, segón, primera.
Guitart, María. Floridablanca, 87, segón, segona.
Lozano Pepeta. Parlament, 29, tercer, segona.
Llorente, Concepció, Blasco de Garay, 25, pral,

Cineh la fina fora.-Sainet

primer,

un

original de Emili
Giral. (5 homes.)
0'75

acte y

en

vers,

bes eararnelles.-Ensaigdramátic
r.*

Marsal, Dolors. Tallers. 21 y 23, tercer, segona.
Matas, Emilia. Floridablanca, 87, segón, segona.
Mestres, Ramona Ponent, 29, quart, primera.
Molgosa, Susagna. Vila, Vilá, 77, quart, primera.
Morató, María. Laura, 41, segón.
Morera, Agna, Roig, 20, entressol.
Morera, María. Santa Teresa, 3, quart, 1.a. Gracia.
Morer, Pepeta. Sant Domingo del Call, 12, quart, 1.°
Ortiz, Esperansa. Cendra, 34, primer, segona.
Panadés, María. Porrell, 86, quart, segona.
Paricio, Assumpció. Asalt, 143, principal, segona.
Parrefio, Carme. Riera Sant Miguel, 7,
Pelfort, María. Tamarit, 164, principal.
Perelló, Adela. Tallers, 55, segón, I.a
Perelló, Carme. Tallers, 55, segón, I.a

en

1

en

original de
1'00
Emili Giral. (6 homes.)
dos actes y

en

vers,

Hit de Iladal.--Drama

en

dos actes y

original de Emili Giral.
(6 bornes.)
en

vers,

S.

1'50

BONAVÍA

VINT ANYS DESPRÉS

1.a
COMEDIA

EN

UN

ACTE

Preu: Una pesseta.

4
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