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"Bueno, pues, hasta

luego"

deixar lliure de pols, ben net de palles,e1
llenguatge de les comedies. Les duen al tea

xen

aquest serán tres, «nada» menys
(com deja aquell purista,) els arti

B

eles que haurem dedicat a comen
acerts y deficiencies de inter
pretado. Y si ahir o abans d' ahir ens les ha
viern ab els «bocadillos», «morcilles» y al tres

tar,

en

general,

galindaines que

certs actors

afegeixen al pa

gracia, avui tocará el torn a
algunes paraules que se'is escapen, ja per
arrodonir conceptes, omplir buits o comple
per per ter més

Aqui no hi
joc.
Aquestes
coses
ha malicia ni vanitat
intenció,
bé
instintíves,
son casi
se fan sense
y el pecat venial que representen no perjudi
tar determinats trossos de diálec.
en

les comedies. Perxó no insistirem
en el cas, ni faríem notario, si no dongués
la maleida coincidencia que tant bon punt el
actor obra la boca pel seu compte, surt un
«municipal» de trascantó. Vol dir el «xisto»,
que'l cómic parla en castellá infaliblement;
y parlaría així encara que l'obra fos del pro
pi Bernat Metge, ressucitat expressament per
ca massa

escríure

pel

teatre.

Existeixen autors molt tocats y posats en
cuestions de lienguatge. No escriurien el
«bueno» ni per assegurar un final d'acte. El
mateix «menos» —que hi ha escriptors de nom
que han aceptat,—ells el consideren com una
temptació y per evitarlo, van a donar una vol
ta ab el diálec a coll. Fugen deis «hasta» COM
de «las astas» de un «toro» y així del «bue
«nada» y altres castella
nas» del «rato» del
nismes per 1' istil. Y es a copia de cultura,
conseguei
bon gust, trassa y paciencia que

confiats, les reparteixen ab compte, ne
vigilen ab amor tots else nsaigs y ve'l día de la
estrena ab aquella alegría y confiansa. Y tant
bon punt el primer actor obra la boca, ja sal
ta el primer «menos» corn una llagosta, com
pareix l'«hasta» a ferli companyia y el trágic
«sin embargo» completa la invassió. Y es que
el comediant no ha tingut temps de cenyirse
al diáiec, venen estones de silenci insospita
des y ha d'omplirles depressa. Y sense més
ni més, despedint a 1' un, saludant a 1' altre
(en trades y sortides «desairades») el boa hom
tre

diu lo que Ji sembla y dona la casualitat (con)
ja indicávem) de no encertarne cap en llen
gua catalana...
El «bueno» sobretot, s'endú les preferenci
es, predileccions y «querencies». Es tant suau,
tant expressiu, tant «manso»; se presta tant
a dirlo y murmurarlo en tots els tons y cir
cumstancies; treu de tants compromisos!...
Que arrivo? Que tne'n vaig? «Bueno» Que vos
té aixó y que vosté alió? «Bneno» y més «bue
no» Que parlo ab humiltat? «Bueno» doncs...
Ab ironía

parlo?

També «bueno»

Que deixo enlaire un punt per aclarirne un
altre? Que reprenc el diálec? Que'm distrec?
Ah, «bueno»! Sempre «bueno»!
avall, a la dreta y a la esquerra,
com un «tic», com un vici, com una mena de
manía, «buenos» per tots cantons! Mai ni per
,xmunt y

,casualitat, el «be»
dria. Sempre,

o

«molt bé»! que correspon

com una

prometensa,

com una
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obse.ssió colectiva, el «bueno»
dor y foraster!

compromete

en

Si l'autor no's fereix sota la pluja descrita,
eh l que tan t va fer per evitarla, deu ser per un
miracle.—No queda altre recurs quan comen
sa el desfici,—ens confessa va un cop la pobre
víctima,—que omplirse de resignació,arron
sarse d'espallles y murmurar tambég tristis
sim «bueno...»

«Bueno», dones,

talunya:

***
concell,

actors de Ca
si ha de servos díficil—o impossíble
un

—(«hasta» us ho concedeixo) evitar certes
paraules de «torna» o propina» en el diálec,
al—«menos» procureu que siguin catalanes,
<

«pues» de lo contrari fa molt
«Sin

Ileig.

embargo...»

«En fin» deixemho córrer avui. No insistim
la qüestió, ab la confiansa de que serem

en

fossim, penseu que aquest
article será, río Púltim, sinó el primer de una
serie destinada a purgarvos la llengua, nova
Higa del bon mot teatral, Y aleshores podriem
clóurel, tal com el comensávem, ab la frasse:
atesos. Si no ho

—«Bueno, pues; hasta luego.»
Molt bé diu;

ben cert: ja se`ns ha enco
estranya «passa», sola ment de co
mentarla una estoneta (o «ratet», com diríen
es

manat la
certs

de lluny, dites de molt endintre, ressonant
boiroses llunyaníes No'l moment actual, sino el
ahir y el demá lluiten y s'abraonen, No son bornes,
son rasses les que canten els versos del poeta. Els
versos del poeta, que procura concretar en paraules
ven en com

cómics.)

reposades,

en imatges ben clares y precises, lo més
interessant -y fugitiu també--de l'ho óica aventura.
Som allá hont tenen fi les humanes febleses. Hont
acaba l'orgullosa llivertat individual que avegades
ens
sembla omnipotenta. Aqui comensa'l destí sa
tasca trascendent, tornantnos a la terra, fentnos més
forts que l'home perque'ns torna una rassa, tota ba
tegantnos a les entranyes y que'ns enlaira ab ella o
ens du a la
perdició. Tant se val! Aqui vencem o
morim pels nostres fills; som un poble que decideix
la seva sort y poc valdría esbrinar danys o calcular
perjudicis en 1 hora definitiva. Ara caldrá entregar
nos a la especial missió, vibradora y desperta tota
la
ánima, y que'l temps decideixi, enllá del temps, de la
nostra fortuna y de la sort dels nostres...
La sugestió y magestat d'aquest instant ha sabut
dirles en Burgas y comunicarles, a través de la esce
na, al cor del espectadors. Perxó'l drama fou oit ab
religiós silenci y han estat celebrades com a propies,
pel públic catalá—abolides distancies y oblidats els
termes del conflicte -les escenes de mort y resurrec
ció que s'hi presenten. Així l'éxit fou gran y sorollós
y, malgrat la indecissió qu'era d'intent cercada, tots
ens enteniem d'alió més bé ab el dramaturc...
Els Segadors de Polonia obtingueren una interpreta
ció brillant per part de l'Emilia Baró y en loaquim
Vinyas. El desordre y horror—més endavant temensa
esperansa repartintse un esperit, trovaren en la
eminent actriu una sublimadora. En vinyas, apóstol
generós, tingué accents que corprenien per la tras
cendental veritat—naturalíssima,- ab que geste y
expressiels acompanyaven.
Els senyors Bozzo, Capdevila, Daroqui, Bardem,
-

Tor, Sirvent, Casanovas, Bonet, Cervera y Ribas,
completaren el quadro ab bona voluntat Acás dema
naríem, en tots ells, mes vivesa, una major varietat
y precissió en el moviment escénic. Y— donades
les condicions acústiques d'aqueIl teatre,
potser
—

hi fora de massa, tampoc, que entonessin la veu,
armonisantla, després de un acurat estudi de les exi
gencies del local...
no

CATALÁ,
Blls

SIN DICAT A. D. C.

Segadora c19
en un acte, per Toser)

dramátic

Epissodi

Burgas.

Digne germá de Yordi Erin, té el nou drama den
Burgas la mateixa noblesa, austeritat de tons y ar
monía severa que en aquella obra celebrárem y li
han volgut popularitat y llarga vida. Una cálida sang
de patriotisme circula pels seus versos, mou les figu
res y construeix, arrodonintles, les escenes A ccents
d'elegía, vesllums d'esperansa, evocacions de gran
desa, pressentiments de triorof,llampeguen nostres
ulls sobre un fons de tragedia Heusaqui l'encant,
l'esgarrifansa que l'obra produeix. "Fot un passat ba
tega; un futur gloriós lluita per manifestarse Y en
tre els dos mons caótics, un petit epis-odi definit que
ens presenta l'autor ab aires de iluminat
de profe
ta, com trontollant sota la gravitació aspre y serena
a

o

de tantes forses
S'alsa'l teló y
passen

com

l'envolten...

s'aixampla l'escenari. Ventades de
y conmouen les figures. Les paraules
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En conjunt: una reproducció digne del Sindicat y
que deixa en lloc d'honor la companyta catalana.
Avui dissabte, s'estrena el drama en tres actes La
Creu, original den Pene Colomer Fors
-

ROMEA
o

CATA

Dietari de la

I.A

setmana:

Dious, día 31, Octubre, tarde. ?n 'cop de teles, y
Senyora ama vol mara Nit: El drama en quatre actes,
La bona gen', de Santiago Rusifiol, y la pessa Cap y
qua,

Divendres, 1, tarde: Un cap de teles y Senyora avia
vol maeit.— Nit: la mateixa funció.
Dissabte, dia 2, tarde: La bona gent y El triomfde la
carn. -Nit Senvora av,a vol maní y strena del epissodi
ea un acte, de josep Burgas Els segadors de Polonia.
Diumenge,dia 3 tarde El Campanar de Palma y Les
bodes d'en Cztilo.- Nit: La bona gert y Els segadors de
Polonia.
Dilluns, dia 4. Senyora aoia volt marit, Ele segadors
de Polonia y El carra del vi.
Diraars, dia 5: Senyota avia vol marit y Els segadors
de Polonia,
Dimecres, dia 6: La bona gent y Els segadors de Po
lonia.
Dijous dia 7 tarde: La bona geni y Cap y qua. Nit:
Senyora avia vol niarzt y Els segadors de PolOnia.
-

***
Sha reproduit l'obra en quatre actes La bona gent
den Santiago Rusinol, obtenint una magnífica execu
ció y aquell éxit a que'ns té acostumats la popular pro
ducció.
L'Antoni Piera interpretá'l paper de prestamista ab
aquella originalitat, estudi previ y dornini de les seves
facultats que ja 11 hem reconegut altres vegades. Físi
ca y moralment, analisa la figura davant l'espectador,
no defugint obstacles, ans cercantlos per la gloria de
véncels. Així ho reconegue el públic, premiant meres
cudament el treball de !'artista.
L'Ayrneric, en el paper que estrená el malaguanyat
Jaume Capdevila, fou digne hereu de la gracia del
creador. Sense iruitarlo, ni recordantlo tant sols, ens
serví el personatge y va triomtar. Doble rnerit per
nostre cornediant: fugir de tota reminiscencia y man
tenir en peu, ab tots els prestigis, una de les figures
mes pintoresques y divertides del modem Teatre Ca
talá.
No direm res nou den Vinyas. Basti tenir present
que'l pintor que interpretá en l'obra, es un deis pun
tals mes sólies de la reputació d'aquest artista.
En Daroqui, en Bardem y en Sirvent a l'altura,cada
hú, de la reputado que's té guanyada,
Justíssirna, esquisida, nostra Emilia Baró, Compta
per acerts definitius, per éxits positius, totes les obres
que encarna. Es admirable la ductilitat d'aquesta ac
triu y el dó que té de passar, sense aparent esfors, de
l'un a l'altre personatge, sempre ab igual intensitat y
saben tsen de cor l'esprit y la lletra de memoria.
La gracia y enginy de l'Antonia Baró, també de nou
foren posats de relleu en La bona gent. Aixt com Papli•
cació de la Cartne Roldán, que posa tant d'amor y tant
d'art en les seves interpretacions.

Les representacions de Don yuan Tenorio, celebra
des ab molta aceptació, foren „,viat sospeses per re
pendre la comedia den Tristany Bernard Petit café.
Ja déiem, en el número passat,la bona execució que
dona, a la comedia parisenca, aquesta companyta.
També el públic es de nostre parer, y les funcions es
tán concorregudes. L'equilibri de conjunt, y certes
personalfssimes creacions com la den Larra, justifi
quen semblant preferencia.
Sembla que tenim Petit Café per dies.
-

NOVETATS

Continuen els éxits de don Ricardo Calvo, aquest
notable actor tant cornbatut- en nom del bon gust
barceloní,- pels echtors y apologistes dels latiguillos y
etectismes guinyolescos.
Novetats es el tea tre hont Don Juan Tenorio den
Zorrilla ha fet més Ilarga estada y profitosa. Ben rebut
a
coro un héroe, allotjat ab esplenclidesa, servit
con
que vols, con que desitges, per en Calvo, la Velazquez
y demés elements de la companyía, el públic nos can
saya d'admirarlo
Ja l'any passat, quan várem vétirel a
Romea, tractat ab idéntica consideració. ens sospitá
rem que eh l fora el predilecte durant les festes de Tots
Sants.
Potser encara, al aparéixer aquet número, el tin•
drena a Novetats fent de les seves...
ELDORADO

Certes obres sensacionals coro Raíl/es y jiminy
Samson alternen ab les representacions de Fetal Café.
En totes les produccions ressalten les dots que, com
adornen al senyor Villa
actor y director d'escena,

gómez
De l'estrena anunciada per aquest divendres, El he
Peder°. de Lluís Beneire, ja'n parlarem la setmana en
trant.
C1RCOL DE SANS

Continuant les representacions qu'en aquest coliseo
dóna la companyía catalana que dirigeix en josep Pu
bill, diumenge passat tocá'l torn al celebrat drama de
en Pitarra Batalla de Reines davant de un públic per
demes selecte, que premiá degudament el treball vaho.
síssinu de tots els intérprets.
En primer lloc cal consignar la labor meritíssima de
l'actriu senyora Roca que's porta sumament arrogant
y entusiasta en totes les escenes; junt ab la senyoreta
Martí, sincera y altiva també tal coro requeria, per lo
qual se comentá faborablement son comés.
Seguiren el desempenyo, els actors senyor Pubill
qu'una vegada més s'acreditá de bon director, a la ve
gada que, en el paper de Be, enguer, subratIlá molt fe
jisment les escenes més capdals donant tot el relleu
necessari als detalls de mes valor; aixis trateix, en
Calvo tan afortunat com sempre ab ses bones qualita
tats pera'Is papers genréics, seguint en Cabruja, Vives,
Puigventós y Capdevila—que's portá admirablement
ab la sorprenenta caiguda mortal -essent tots ells
aplaudits repetides vegades ab manifestes mostres de

aprobació.
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acertada y ab

un

decorat y vestuari

L' adroguer, perque l'estimi,

que'm !irá vendre sal;
Que'm dará, perque rn'animi,
Diu

Finalment posaren la comedia arreglo d'en Llibre
La gran rifada, qual repart toca als interpreto sen
yores Martí y Albert, junt ab en Puigventós, Fernan
dez, Cabruja y Capdevila, els quals rivalisaren pera di
vertir a la concorrencia.

pots y el seu caudal,
quatre paperines
Plenes d'unses.
iTant se val!
Jo venc polles y gallines
Al firal.
Los

seus

Que'a

de

Perque'l jutge roig se posa
Quan jo passo'l seu portal,
La jutgesa está gelosa
D'aquell vellot carcamal.

11/4

Prou eh l

GALLINAIRE
Qui

compra

gallinas!

me

fa dir per vehines

Que voldria
iTant se val!
Jo venc polles y gallines
Al firal.

De San Pere fins a Prades
No'n va un'altra al Mercadal
Ab més bones arracades
Y més am pie davantal.
Ab les crestes carmesines,

Plogui o nevi,
!Tant se val!
Jo venc polles y gallines

Un qu'ha perdut la xaveta
Me diu sempre al Mercadal:—
—De la teva espardenyeta
Dom la cinta per dogal.—
Creu que al cor se'm fan tranyines

Jo

Al firal.

Al firal.

Matalots y firetaires
.Diuhen que camino ab sal;
Que las fiors aixequen flaires

Quan jo espolsol devantal.
Que per ulls tinc dues nines
Que son mores,
ITant se val!
Jo venc polles y gallines
Al firal.

jo, fills, soc una 'loca
Que deis polis no fa cabal.
De gairell les barretines
Mes

Jo

se

Hi ha

un

Perque jo'n

senyor que diu que dona,
fassi cabal,

Tant diner com a Girona
Va costar la catedral.
Mes ni l'or ni ped res fines
Mai
Jo

me

ceguen.

ITant se val!
veme pollea y gallines
Al firal.

Per mirar si'l cor me toca
Lo jovent me diu quant cal;

Prou

parla.
!Tant ae val!
venc polles y gallines
Y aixis

posen,

!Tant se val!
venc polles y gallines
Al firal.

Lo garrot de bras qu'ensenyo
Diu que val un dineral.
1Si jo prengués cors a empenyo
Que'n tindria de caudal!
Mes ni vull d'heréus les ruines
Ni dels externa.
iTant se val!
Jo venc polles y gallines
Al firal.

Quan
Recto'y

per viles faig passades
BatIle'n tan cabal;
Los fadrins semblen llocades
Voltejant, quan so al hostal.
Fina vellets que fan tentines
Volen serhi.
iTant se val!
Jo venc pollea y gallines
Al firal.

Hi ha alli un noi, fill de montanya,
Fadrl extern que no te un ral,
Que, si a traballar s'afanya,
Eh l sabrá'l meu cor quant val.
Ab ell mai tindrem renyines,

Y, si

es

pobre...

iTant se

val!
Jo per eh l vendré gallines
Al firal.

SERAFI PITARRA
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No arribem

¦••

IfFlrl Calalú

a

les Elmériques

BUFNOS AIRICS

En

testa popular en que prengué part el «Ca
sal Catalá» va representarse, a l'aire lliure, l'obra
lírica dels senyors Rusinol y Morera L'alegrza que
una

passa.
Una gran plassa de poble, disposada segons

pro

gecte de l' Utrillo, ser vi de tons a les pintoresques
escenes. La decoració produia
efecte de la reali

perfecta.
Abans de la representació,

tat més

trial.
Molt

gran

en

gran actor, incansable quan se tracta de sembrar
l'art de Catalunya, ab les seves produccions més

emocionants
En aqueixos dies, la nostra més gran figura escé
nica absorbeix l'atenció de la alta societat limenya
que afanyosa invadeix tots els dies el gran teatre
a

cosa d'ho
cantitat de

cinc mil sols.
Casi bé's pot

senyalar el fet de que aqui sentien
com una mena d'envejeta que l'Enric Borras no ha
gués donat a conéixer al públic tot el mérit artistic
que es capas de saber desenrrotllar,y'ls catalans ens
comrlavem en poguer dir que en Borras es nostre,ben
nostre, al ensemps qu'estem contentíssims per venir
nos a fer reviure les coses de la patria y'ns sembla
que per uns dies estiguem casa nostra alleugerint
nos d'aquella anyoransa que'n sentim.
Perxó aqueixa labor que realisen els artistes, es de
una importancia tal que resulta incomparable pels
que'n fruím el goig, quan per uns moments podem
a

reunirnos vivint l'escalf de la terra; escalf que

trari; sentim
y llensa

com

guspires

poguer

senyalar

els triomfs recullits

Borras. ja que ells, apart de proporcio

gloria,

manera

a

ben merescuts, contribueixen
enlairar el bon nom de nostra

***
al costat den Borras, han triomfat
dos deis nostres poetes. El pulcre Maquina. bb
En Flandes se ha punto el Sol, y'l gran trágic Guime
rá, ab la seva Marra Rosa•
La prempsa fa ressaltar,com a gran mérit den Bo
rras, el que hagi sabut aixecar l'esperit deis d'aquí,
tant malmés per les porqueries del pitjor gust que
s'exhibeixen en totes les barraques escéniques, y per
tal motiu, plouen els elogis a dojo, y tothom alaba el
art, y piquen tots ben fort.
FILOMEL

rneo

LL

Poden comptar els meus lectors, ab quin orgull me
complasc en manifestalshi l'éxit sorollós que ha ob
tingut l'Enric Borras en les representacions que vé
donant en el Tea/re Municipal.
La prempsa tota se desfá en elogis peral nostre

pel sol fet de

plan

terra

L1 NJA

apaga pas

me

per l'erninent
narli diners y

Darrerament,

en Faust Casals y Bo
yé dona lectura a un interessant treball en el qual
feu una síntessis de l'obra, glosantne tot encís, to
ta la poesia que se'n desprén. Fou apladidissim.
En conjunt, resulta un quadro pié de vida y anima
ció, vessant de color intens, que deixá en Fánim deis
espectadors una sensació d'art inesborable.
La representació fou excelent. Tots els actors de
la agrupació «Art escénic» estigueren inmillorables,
distingintse particularment la senyora Palacios en
la «Zaida», l'Arderiu en el «Clonw,» en Bosch en el
«j oanet»,en Biosca en el «Tofol» y en Pous en l'«Ar
calde»
Els cantaires del «Orfeo» ajustats en els chorals,
com també en les escenes en que intervingueren.

d'aquesta capital.
Y'l municipi de Lima prenentsho com
nor, ha subvencionat l'empresa ab la

compendre, desde terres llunyes, com

a

els catalans viuen separa ts y barallantse els uns ab
els altres deixantse portar de totes les miseries y
baixes passions sobre tot a Catalunya, desde ahont
podrien treballar pera la lliberació de la Patria.
L'obra realisada pels nostres germans, sembrant
arreu art sempre será de gran estima y consideració
cantribuint a crear un millor ambient, respecte de
les nostres coses, bastan despretigiades pels que han
volgut presentarnos solament com un poble indus

no se

trobarnos Iluny, ans al con
creix, y com va prenent intensitat
que'ns mantenen viu el foc sagrat.

;.

Llengiies

-
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Comedia
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cinc actes de She

ridan, traducció catalana de Francesc Ferrer y J Fa
bré y Oliver. Núm 129 de la Biblioteca popular
Avenp
«

La «Nota dels traductors» que acompanya

exem

plar d'aquesta obra, es document importantíssim per
apreciar el criteri literarí que ha presidit la confecció
del 'libre. La tasca deis senyors Ferrer Fabré, ha es
tat honrada. «No solament hi figuren els mateixos
personatges, sino que s'han traduit fidelment tots els
pensaments, sense ni tant sois vestir cap d'aquest a
la moda d'ayui» Així den ferse y aixi se fa—general
ment, quan no conspira l'esperit mercantilista, de
comú acort ab qualsevol empresa, per destarotar les
més sanes intencions
Tenim, dones, la celebrada comedia inglesa Les
males Ilengiies incorporada, dignament, a nostra lite
ratura escénica.
Aquest 'libre va ilustrat ab facsimils del retrat de
l'autor, figurins de l'época, de la colecció Massana, y
vinyetes dibuixades per en Fabré y Oliver.
–

"1
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la nena Isabel Redondo en» feu una
eRiteta» molt-xamosa y ab una vivesa
digna de tot elogi, per lo que'l públic
no li escatima sos aplaudiments. Tots
els demés: seuyoreta Cama y senyors
Calveras, Roca, Bonet y Serra, secunda
ren perfectament arrodonint el conjunt
ab perfecció.

DE/NOS-MES
CORRE3P0115

En la comedia Un bon debut, la se
nyoreta Roca tingué ocasió de demos
trarnos ses euvejables condicions de da
ma

Teiá.— «Teatre La Palma.» lnteres
santisairn fou l'efecte que produl l'in
terpretació del drama El misteriós Jim
my Samson, traducció que'ns donaren a
conéixer els aficionats de la casa, el 29
del passat, puig molt s'hi distingl ab
perteccionat acert el senyor F. Sabater
que'l dirigí esmeradament bé y desem
penya I'mportant paper de «Jimruy»,
traieutne molt profitós partit.
Divinament se portaren també ab sos
respectius papers els senyors A. Vidal,
S. Vida I, M. Creus, J. Ma teu, J. Sabuter,
J. Coll, J. Creus, LI. N., S. Gibernau,J.
Valla, y ajudaren al bon conjunt la xa
mosa nena Teresa Sala y el nen J.Valls
Casals.
La senyoreta R. Gil,que la secunda,no
estigué tant atortunada puig no savia
gens la llissó (ab tot y ser tant poques
les paraules que hl t .ní .) y decaigué
molt en torea les situacions.
La senyoreta Agneta Islestres, mol t es
tudiosa y ben possesionada de son tipo
dintre les seves forses, sola que estigué
baixa de tb. Per pessa's fu Jo y ell, tra
ducció de Milla, que fou desempenyads
per les senyores esnaentades y els se
nyors J. Sabater, S. Gibernau y J.
Creus, ab regularitat correcte.

Arenys de

munt.—(Saló Familiar.»
El ara 29 passat la companyla que diri
geixen els simpática actors Miguel To
más y Joan Gualba, ab la cooperació de
les actrius Guadalupe Alentorn, A. Ar
tigas y A. Sarbosa y el primer actor có
mic Rutt lila, van donar una represen
tado del drama den Rusifiol La mare,
qual desempenyo fou digne de lloansa,
puig que el senyor Gualba'ns feu una
bona interpretació del paper de (Manel»
no decaient en
tota l'obra, com també
el senyor Comas, en el seu paper de
«Albert», que estigué molt acertat. Lal
fer menció també de les senyores Alen
torn, Artigas y Sarbosa y dels senyors

Serrapifiana, lila, Llobet, Bellavista,
Alsiva y Martí,que arrodoniren el qua
dro ab molt

acert.

Dona fi a tan escullida fundó, Vedan
tació den J. M. Pons, Indicio, dirigida
per el senyor lila, acompanyantlo la se
nyora Artigas, Sarbosa y Planas.
Cervera.—En la sala d'espectacles de
la «Juventut Católica> la secció Dramá
tica posa en escena, el dia 27, la joguina
Eh espirilistes, l'esbós dramátic L'esclat
y la sarsuela en un acte La competencia,
interpretades dite» obres pele joves afi

cionats senyors .1. Vítalta, J. Bolclú. A.
Piqué, S, Noguera, I.. Busquets, J. Coi.veré, A. Vallés, R. Molgosa, R. Comore
ra, J. Talla, J. ltoig, R. Giribet, F. Bola
deras, J. Lafargue, F. Piqué, J. Blanch,
T. Ferrán, J. Pié y S. Clavera.
ab

Vie.—«Teatre Antonia> Pera la inau
de la present temporada, posa
ren en escena el drama
Un manresd del
any vuit

guració

L'execució deixit molt que desitjar, a
de que alguna deis actors savten
poc el» papera, y per la falta d'ensaigs.
No obstant, cal fer menció del senyor
Font, qui estigué be en el papar de
«Bartomeu>, y el senyor Vila en el de
<Meter».
causa

Els números musicals foren executats
piano pel jove Joan Lloren».

Granel I era.
Alharnbra». Ele afi
cionats del Cassino hi donaren el passat
divendres dugues representacions de
Lo cant del pirata, entre altres sarsueles
castelianes.
La presentació y 'la executants
ajustats que'l di» de l'estrena.
El» que'ns creuen parcials per

jove.

rinés

que
diem lo que pensarla de les obres, inclús
el» autors, varen tenir ocasió de conven
cers de la nostra rahó davant del fi-seas
que representa la poca concorrencia
que per compromís hi assistí.

Montesguiu.—Una nova companyía
inaugurará próximament la

d'aficionata

temporada, posant

en escena el drama
den Morató El tresor y el sainet den Ru
sifiol El triomf de la carn. Els execu
tanta serán el» senyors
Castells, J.
Sayós, P. Castells, R. Con:Mis, M. Vi
lardell, A. Estivill y A. Vila.

Ripoll.— «La Dalia Ripollense.> Bis
aficlonats de la casa, en la diada de Tots
Santa nos posaren en escena el drama
den Puig y Ferreter La dama alegra,
que fou desempenyat per la senyora So
fía A. Pujol y senyors Casadesús, Puig,
Cornellas, Cafiellas, Anfruns, Constans
y Abançó, destacautse els senyors Peix
(que'ns feu un «August» ben acertat)
y el senyor Cafiellas, que'ns feu el pa
per de «Fariner» que no hi havía mes
que mirar.
Per fi de fasta ens representaren la jo
guina d'Asnaarats Mata dones, per la se.
nyora Pujol y senyors Aufruns, Peix y
Cenellas, destaca use el senyor Anfruns
que ab la gracia que'ns té acostumats
deixá al públic naés que satisfet; els de
caéis perfecta ment bé.

Esparraguera.—En el *Teatre Mu
den,» tau son debut
diumenge dia 27
del pasma la companyía que dirigeix en
Pera Calveros. Representaren la balada
den Pitarra Lo Inri d'atgua, y en as in
terpretado cal senyalar apartadament
el treball de la senyoreta Roca, que en
carna la figura de i'Angela ab moka vi
da y intensitat dramática, y aixls també

«Teatre Antonia> Diumenge passat va
tenir Iloc la segona fundó de tempora
da, posantse en escena la traducció Eh
dos sargenta francesos. La funció, no te
nía altre actriu (per tractarse de una
obra ben coneguda de nostre públic)
que tornar a admirar el magnífic treball
que fa el senyor Font en el paper de
«Ferrar)». Compartí ab en Font, els
aplausos del públic (que no t'oren poca)
el senyor Vilo, que estigué molt acertar
en el paper de «General>.
Les demás parta, fluixetes, no per ai
xo
ver desmerescut
l'interpretacié
de l'obra.
Sabadell.—(Centre Sabadellés»

(Ge

lata) El diveudres de Tots Santa repre
sentaren

Lis

mas

un

drama castellit y la peas»,

esperils.

Tradicionalista>, El diumen
tingué.iloc una bonica fun
dó, posant en escena les obres, !Fratri
cida!, Peix al cave, y Blanc r Negre. En
el desempenyo de les mateixes s'hi dis
Ungir en els joyas. Company,Gambós,
Camprubí, Serra, Cambé, Pasenal, Mar
tí Berch, Gimeno, y la senyora Euselia
«Circ61
ge passat

Calvo.
(Societat Choral Colón> Han repre
un drama camella y la comedia,
Un mort ressusitat.

sentat

Badalona.—cUnió F. N. R. María
Rosa de Angel Guimerá loo l'obra escu
l'ida per l'Estol Artistic d'aquet centre,
la qual posaren en escena el dia 29 del
passat, davant de una nombro»» conco
rrencia.
La senyoreta Fornés en la protagonis
tingue momeuts felisos.La seuyora Vi
dei, seusillament admirable. Deis sen
yors, en Garbo rnereix metido apart, el
quai, representant el dificil papar de
«Marsal», estigué a una envejable altu
ra, y molt be el senyors Gili, Detraen,
Mateu, Liado y Serrat.
ta

Per fi de festa'ns posaren Nit de Nuvis
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Casas, que fou molt
representada y feu passar una bona
tona a la distingtda concorrencia.
den Molas y

ben
es

«Centre de Ntra. Sra.de Montserrat.—
El dia 29 del passat el teatro d'aquest
centre obrf les portes pera cotnensar la
temporada. Els joves aficiona Is escu I I i
t'en la difícila obra
de l'Ignasi Igiesies
Les Garces, que tiugué una bona execu
ció, woveutse molt bé les figures, parti
cularment en les escenes de conjunt.
Les senyores que prenguereu pan t en
dita obra foren l'Alentorn, Cassas y Ma
tas y elsjoves s•.nyors Foncuberta, Con

dorminas, Itoselló, Porta, Jofré, Martí,

Puig, Querali

das, Casas, Clapés, Gili, Gatell, Giró,
Boyé y Caballé, siguent tots molt aplau

y Grifo'.

Per pesas representaren E/ bon lladre
den Bonavia, la qual no tingué tant bo
na execució com l'obra, degut potser
que's devien preocupar tnés de l'obra,
cona generalment pasea en tuols
aficio
nats y fina a professionals y tot.

dits.
«Sala Picarols. El die primer del co
la conapanyfa dirigida pa primer
actor senyor Josep Pubill, representá en
Kit:~ teatre, alternat ab pelfcoles, la
traducció La ma de mico y la pispada
Als porucs, siguent molt bien represen
tadas per tota la companyfa
rrent

<Centre Badalonís.—Diumenge passat
la tarde comensá en l'elegant teatre
d'aquesta societat la temporada d'hivern
executa ntse, per la com pa ny fa Terrades
Casas, la comedia de l'Albert Llanas
Don Gonxal o l'orgull del gec, que fou
representat per les senyores Bovira,
Villalba y Llaudó y els senyors Terra
a

Lo mateix feu el

aquest mateis

diumenge passat
la que dirigeix

en

el
senyor Poni, posant en escena La nit
del Tenorio y la traducció La sopita, si
guent molt aplaudides pel públic.
teatre

•50CiETAT5
frr
té
Ateneu obrer del diatricte II
El

diumenge

dia 27 del passat repre
la obra, traducció, de L'amor
vetlla, que h b tot
esforsos de quanta
hi pregueren part no arrivá a interessar
al públic qu'ornplenava'l local; no obs
tant, a cada final d'acte se sentireu aplau
diments que foren degudament regra
ciats per l'elenc artistic de la casa.
sentaren

Diurnenge

passst va ésser vetllada líri
ca la celebrada en aquest Ateneu, posant
en escena les boniques sarsueles Verda
lee pare y )111 del camera de Barcelona,
Iluintshi d'una manera acabadals se
nyors Garrigó, Fábregas, Vinalionga y
Valls, com aizis la senyoreta Virgili que

un

bon

timbre de

Vidal.Dorm també

jugada,y igual

sort

ven

y la senyora

signé admirablement
toa a l'interpretació

La

de La Barca que, com sernpre, agradá
sis assiduns concorrents d'aquesta be
nemérita entitat.
Centre

N.

R.

de Gracia

L'últim diurnenge se representa'l dra
de Ferrer y Codina Un manresit del
any vuit.
ma

ta

En la execució s'hi distingf la senyore
Mercé Cama y tots quants hl prengue

ren

part.

La presentació y
tades.

El

b0 5EMEDTIRI DEb5 CAPUTX1115
Lo cementiri deis caputains
dóna fredor:
per totes bandes, en murs y sostres,
óssos per tot.
Tunt a la volta formen cornisa
los caps de mort;
penjen com grogues estalactites
dés lo trespol
garbes de femurs y de canyelles
hon nia'l corc.
Llanties sospeses fetes ab Usos
donen claror
a les capelles, aplec d'osseres,
qu'en los recons
mostren tes momies deis pobres frares,
ja fa temps morts,
vestint la roja llana burella
plena de plos,
les mans plegades, ab un santcristo,
com de cartró.
Tot al'i clama contrala vida,
vessant tristor,

direcció,

rnolt

encer

Marguerida

(Gracia)

A cárrec de la agrupació <Talla Joye»
que dirigeix en Pere Calveras, ti ogué lloc
el passat diurnenge una !unció composta
del quadro dramátic de J. Burgas: Cal
pan i amunt y la comedia en dos actes de
Camptnany y Pahissa A la !luna de Va

lencia.
En

l'interpretació donada

xes,(sobre

a

les matei
un bou

nota

tot

xic la falta d'asaigs. En son desernpenyo
hi prengueren part la senyoreta Capde
vila y els senyors Carratalá, Angelats,
Aresté, Fornaguera, Mendez y Lopez.

u
la miserable condició humana
se veu en

tot.

Quan vaig trobarmi, fugint a fora,
buscant lo sol,
junt la porta, sobre una tibia,
ab llapis roig
vaig veure escrites poques paraules
a

sota dos noms:
«Atila y Berta
en

varen

citarse

aquet lloc,

y, ab l'alegria que porta sempre
lo bon amor,
en mig de tantes momies y óssos
y caps de mort,
ab la confiansa de que no'ls vejen,
sentintse sois,
fins perillaren de quels trobessin
morts

a

petons..
FREDERIC RAHOLA.
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La Diputació Barcelonina d'acort ab el <Liceo Filarmóni
está gestionant—segons llegirn,—Vestablirnent de una
cátedra de Declamació Catalana, ab les corresponent deriva
co>

cions de Historia de l'Art Escénic, etc, pera que nostres ar
tistas tinguin una base sólida per arriyar al refinarnent de
la seva yocació.
La idea sembla que será oferta a l'Adriá Gual.
Celebrarían]

veure

confirmadas y

ampliadas aquestes

noves.

Va ab aquest número el V plec (16 planes, format
gran) de la popular producció den Pitarra

LO CAMPANAR DE PALMA
drama en tres actes y en vers, primera estrena del Sin
dicat d'autors dramátics y una de les obres destinades
a conseguir major nombre de
representacions, arreu
de Catalunya, aixi que'n tinguem enllestida la edició.
La qual, va ilustrada ab diverses fotografies, de per
sonatges y decorat, destinades a documentar als que
vulguin posar en escena LO CAMPANAR DE
PALMA ab tota la propietat deguda.

Creiem

d' interés pera
nostres lectors Comu
nicar que:
primera actriu de la cornpanyia que actua en el Tea
(Paralel) donya Mareé Daroqiii, ha sigut ventat
josament contractada per l'Empresa del Teatre Princesa de
—La

tre Liric

Valencia, aliont debutará dintre de pocs dies.

actuació al Teatre Espanyol
Empresa Sindicat, la nova Societat «Dependencia mercan
til» Ab aquesta fan cinc les agrupacions que, ab son entu
siasme y auxili econbrnic, yenen a ter rnés fácil la vida del
Teatre Catalá.
Es ab vera satisfacció que donern aq tiesta nova, testirno
ni de com l'interés públic sha despertar, aquest cop, per
l'obra generosa cHs drarnaturcs de riostra terra, Una colla,
dugues, cinc de ciutadans honrats s'acoblen, una yegada
la setmana, entorn la iniciativa artistica deis Autors,decidits
a

va

comensar

la

saya

arrodonirla, encoratjtritla. Tots, aixi,

haurern posar

nos

forses en la Iluita. Ei goig de la victoria, doncs, será
redoblat y entre tots podrern partirlo
En les horas de decaiment, si mal el pessimisme tornés a
posseirnos, el noble exernple d'aguara barcelonins qu'esti
men son Teatre,
bastaria per tornarnos l'esperansa.
tres

cj
El tó ab que segons qui ha narlat de Els Segadors de Po
lonia den Burgas, revela ciar, tal corn nosa 'tres anunciárem
a son temps, que l'obra porta empenta patriótica.
El liberal está eloqüent, saboregeulo.
«Todos los recursos le han parecido buenos al autor de
«El Ilibret deis petons» para asegurar el éxito de su :última
obra, y en versos vacuos y altisonantes hilvanó una acción
arbitraria, que sólo puede interesar a los nacionalistas del
«terrer».

>Es ya vieja manía de los <reconsagrats» de Cataluna
compararse con los ciudadanos de la oprimida Polonia, y
esto que como manido tópico puede aceptarse en las pági
nas de los diarios catalanistas, llevado a las tablas de un tea
tro, por muy disimulado que el intento sea, resultará ridf
culo.
>El joven Burgas no midió ciertamente el alcance de la
empresa que iba á acometer, y bien poco valen los aplausos
de una noche para los prestigios de un autor, si estos aplau
sos están arrancados por medios renidos con el arte.»
De manera que tot alló que retrélem den Pereda,
abolit. El sentit de Es Segadors den Burgas, se

queda
mostra

transparent, meridional; y ja podarn aplaudirlo desd'ara ab
l'entusiasma que reclamen les formes, gens hidalgas, ab

tot

que El Liberal

ens

el revela...

popular actriu

don ya Carme Parrefío, he cambiat
Riera de Sant Miguel, al carrer Va
Ilirana 24 Sant Gervasi.
—La

Dirnars

son

dorniciii, del

carrer

—S'ha publicat, impresa per la casa Antoni I.opez, Pepi
sodi dramátic en un acre de Josep Burgas, Els Segadors de
Polonia, que ab tant éxit s'está representant a diari en el
teatre

del Sindicar d'A. D. C.—Preu So céntims. Se
Administració, Plassa del Pi 5.

ven

en

nostra

—Un autor del Sindicat está escrivint una revista ciuta
dana propia pera la diada d'Ignocents, que du per norn
Cinema-Barcelona.
—Per sis rals, a can Bonavia, (Plassa del Pí 5,) se ven el
volum del teatre conaplert dEwili Vtlanova (sis sainets.)
—Recomenern a nostres lectora l'obsequi qu'oferim en ul
secció, que perrnet retratarse de frauc a la Fotogra
fia Francés, solsament presentant el cupó que s' inserta en
tra

aquest número.

—Dema, diunienge, l'Agrupació (Natura> celebrar> una
funció a benefici deis aficionats senyors Coll y Mestres, re
presentant les obres catalanes Coses del Oncle y Muralla de
/erro.
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SUCIO 1ANUNCIS
1

recomana

la adquisi

ció de les següents

obres:

OBSEQUI A NOS TRES LECTORS
&L'AUCA

PER

VEGA DA

FOTOGRAFIA

FRFIDCÉS

PER un RETRRT RIIBUM

Tamang

10 per 15 centimetres.

LA ESCENA CATALANA
El portador del present cuí:" a la «Fotogra
fia Francés»,—Carrer de Bonsuccés, 1—té
dret—a que se li fassi un retra t—completa
ment

Se

gratis,—dels

nomenats

album, tamany

10 pert 15 centímetres.
No tenen més que retallar aquest VAL y
presentarse en el lloc indicat.
Els «vals» aquets son personals.

1

Poesies bumoristiques—Colecció de

coma

posicions pera recitarse en vetllades li
teraries, reunions particulars, etc.

—

Preu:

Una pesseta.

bes cent millors poesies de la 'lengua ca
talana.—Preu.
Unapessetci:
Coses del aui—Poesies jocoses de !'A vi
Riera.—Preu:
50 céntims:
Gra y palla —Poesies festives de Serafi
Pitarra.—Preu:

50 céntims:
bu salsa del amor—Coleeció de composi
cions humoristiques, de C. Gumá.—
50 céntims:
Preu:

Intimes—Colecció de poesies, de Emili Gi
ral.—Preu:
Una pesseta:
Poesies d'Elngel Guimera—Preu: 4 ptes:
bu ímatge de Deu a trossos—Singulars y
festives poesies, descrivint El rías, ha

boca, bes

bes orelles, ti yentre,
El bigoti, Els ulls, El cap, y ha ueu,
per Josep M. Codolosa. Preu: 50 ctms:

Poesies festines y satiriques—del Rector

!HA SORTITI

de Vallfcgona.—Preu.

EL S SEGADORS
POLONIA

DE
EPPISODI

EN

UN ACTE

Y

rnans,

EN

VERS

2

Poesies-de Francesc Mateu Preu:50 ctms.
Garba literaria-Composicions
I. Durán y Vila.-Preu:

DE

305EP BURGAS

pessetes:

de
50 céntims:
en

vers,

De venda en nostra Administració (Plassa
del Pi, num. 5.)

Preu: 50 céntims.

S.

BONAVIA

XIINT ANYS DESPRÉS
COMEDIA

EN

UN ACTE

Preu: Una pesseta,

La

_Escena

Catalana

Racista reatral.—Surt cada dissable
PREUS

DE

SUSCRIPCIO

2 pesSeteS.— Un
NÚMERO SOLT: 15

Un trimestre.

any:

7'50 pessetes

centirns.

Pago a la bestreta
Reducido g Pldministració: Piassa del Pf, 5.- Barcelona
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Flebitis del Ceatre Catala
NOMS, COGNOMS

Y DOMICILIS

Espanya, 14, baixos. Sant Gervasi
Alentorn, Guadalupe Robador, 12, quart, segona.
Antigas, Adela. Hospital, 87, interior, tercer, r•a
Arasa, Adela. Sant Eusebi, 53, 3.°, 2•a Sant Gervasi.
Arboix, Paquita. Parlament, 37, tenda.
Abella de

Guri,

M.

Arqués. Ciutat. 25, (Berga.)
Balestroni, Angelina. Tamarit, 193, quart, primer.
Baró, Antonia Ronda Sant Antoni, 45, tercer, segona.
Baró, Emilia Rambla del Prat, 19, tercer, 2.` Gracia.
Bayona, Mercé. Xuclá, 13. tercer.
Borralleras, Aurelia. Escudillers, 65, botiga.
Boule, Clernensa. Candelas, 6, primer.
Bozzo, -roana. Aribau, 135, primer, segona.
Buxadós, Carme. Valldonsella, 48, tercer, primera.
Caldas, Carrne. Robador, 36, tercer, segona.
Cama de Parramón, J Riera de Sant Miguel, 12, 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.
ir y 13, primer.
primer.
Villarroel.
49,
Mercé.
Daroqui,
Escríu, María. Escudillers, 78, tercer.
Farnés, Lluisa. Zaragoza, 82, pral, 1.1 Sant Gervasi.
Faura, Montserrat. Muntaner, io, quart, primera.

Coy, Cecilia. Portal del Angel,

Ferrandiz, Amparo. Culebra, 46, botiga. Gracia.
Ferrer, Mercé Diputació, 122, primer, segona.
Fornés, Antonia. Sant Pau, 96, primer, segona
Fremont, Elvira. Flors, 5, tercer.
Gelabert, Pepeta. Freixuras, 15, segó°.
Gil, Remei. Urgell, 129, entressol, Iletra B
Gil, Teresa. Villarroel, iii, quint, primera.
Guardia, Aurora Tapiolas, 30, tenda.
Guart, Angela. Parlament, 58, tercer, primera.
Guerra, Enriqueta. Tamarit, 88, segón, primera.
Guitart, María. Floridablanca, 87, segón, segona.
Lozano Pepeta. Parlament, 29, tercer, segona.

Persiva, Pepeta. Mariano Cubí, 55. Sant Gervasi
Piqué, foaneta. Concell de Cent, 261, primer, 2.a.
Piqué, Raimonda. Passatge Bernardino, 7 primer.
Pla, Dolors. Sant Pau, roo, tercer.
Prats Fortuny, Carrne. Aribau, 71, quint.
Pujol Sofía A. Sant Rafel, 32, primer, primera.
Ramón, Demetria. Alcolea, 50. Sans.
Redondo, A. S. Domingo del Cali 4, tercer, quarta.
Salud. Ronda Sant Antoni, 49, primer.
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.
Soto, Carolina. Parlament, 22, quart, segona.
Sugrafies, Dolors. Cadena, ji, tercer, primera.
Ugas, Antonia. Mitjá de Sant Pene, 69, primer.
Valero, Pepeta. Robador, 12, quart, segona.

Rodríguez,
Rodríguez,

Valor, Dolors. Roig, 2, tercer, segona.
Vallvé, Antonia Aragó, 277, tercer, segona.
Varela, Dolors Aurora, 3, primer. primera.
Vendrell, Carate. Paradís, 10, tercer, segona.
Verdier, Antonia. Flors, 5, tercer,
Vial, Lola. Sant Olazuer, 16, primer, segona.

Xirgu, Marguerida. Hospital,

primera.

NOTA: Preguern ala artites que desitjin constar en aquest
vadernecurn que se serveixiu deixar nota de son domicili
en

nostre

Adrnirnstració.

OBRES NOVES

DEb REPERTORI SEIISE DAME5
Cinch la bao tora.-Sainet

en

un

original de Emili
0.75
Giral. (5 homes.)
acte y

en

vers,

bes earamelles.-Ensaig dramátic

en

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

dos actes y

Llorente, Concepció, Blasco de Garay, 25, pral. 1.•
Marsal, Dolors. Tallers, zt 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, a. Gracia.
Morer, Pepeta. Sant Domingo del Cali, 12, quart, La
Ortiz, Esperansa. Cendra, 34, primer, segona.
Panadés, María. Porrell, 86, quart, segona.
Paricio, Assumpció. Asalt, 143, principal, segona.
Parrefio, Carme. Vallirana, 24, Sant Gervasi.
Pelfort, María. Tamarit, 164, principal.
Perelló, Adela. Tallers, 55, segón, 1
Perelló, Carme. Tallers, 55, segón,

123, quart,

en

vers,

Mi de Iladal.--Drama

en

dos actes y

original de Emili Giral.
(6 homes.)

en

vers,

.

a

a

Obres de don 3osep (II. FIrnau
LA MITJA TARONJA, (, (mies.)
Las

TRES

2

ALEGRÍES (2- acte.)

LES ADMETLLES

ARENYS,

I

cc/e.)

I

pies,

