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Y la llurn del
veig diariament y els díes que la

feina'm fa distreure de véurela, la
trobo a faltar com Penamorat plora
l'ausencia de so estimada.
Jo sento, al contemplarla quan entra o surt
de Pesglesia, com una mena d' esgarrifansa
que'm conmou al ensemps que un gran goig
que m'alegra la vida per uns instants.
Y es que no la veig com es, com la demés
gen teta, no; jo la veig tal com l'he contem
pla t durant vint anys en les taules de nostres
teatres catalans. La seva silueta'm remembra
centes figures creadas ab son talent artístic
-

superat encara.
Miréula, es la modestia personificada; com
si cerques con sol a ses penes, que de segur
no

DEL
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geni

s'

ha

apagat

riure y fen te plorar, quan tu t'estaves repa
pat en un seient del teu tea tre predilecta...
Potser el tau pare, al morir, la va invocar
la figura d'aquesta actriu eminent, potser el
teu fill a hores d'ara la recorda, retraient sos
mérits, en la rodona d'una taula de café...
Y tu, públic distret, la trobes al pas y no
tens ni una mirada de consol per l'artista
que fou, per l'artista que no ha deixat suc
cessió...
Un accident va impossibilitarla pera el tea
es va dír que la gran actriu había rebut
ferida mortal... Deixá de treballar un día, una
temporada... Y, finalment, la llum del geni
va apagarse.

tre.,

té de penes, o bé volent aconsolar les

Fisicament la dóna ja no es la comedianta,
peró moralment la comedianta se sent encara

ánimes que reposen en Paltre vida, va a la
esglesia ab regularitat.Son tipo es rígit,ab in
dumentaria de menestrala barcelonina, cara
seria imposada pel sofrimen t moral y ma
terial, caminant ab inseguritat, aturan tse a
moments, com si cerqués apoi a sos insegurs
passos, ab la mirada a terra o al cel, mal di
vagant sinó ficsa a sa taleia, camina y cami
na lentament... atravessa carrers, topa ab
indife
gen t distreta que la veu passar, ab
de
les
vulgaritats...
rencia
Ningú deis que s'hi travessen ab aquesta
figura se para a comtemplarla, ningú la recor
da aquella cara, ningú te memoria de la per
sonalitat d'aquesta dóna...
Ficsathi, caminant distret, ficsathi áb
questa senyora de modesta mantellina...
Ella t'ha amenisat la vida ab el seu art, tanta

dóna. La comedianta si que'ls coneix els ros
treá de la gent que la daxa passar la comedian
ta li sembla veurels desde les taules...
Aquest que va oiós donant la mil a un seu
infantó, ella l'ha reconegut, ella l'ha vist
quan, infantó eh, l'aplaudía juntant ses ten
dres manetes y imitant els gestos deis demés
concorrents... Aguan de blanca caballera,
que camina pausat... també ha sigut reco
negut per ella, també l'ha recordat quan, de
jove, acompanyat de la esposa s'embabieca
ven cada diumenge, desde les sayas butaques
ab les mateixes rialles, pagant aixis tribut al
art de la comedianta... Aquell que passa per
allá y que com els demés vianants ni s'ha gi
rat a observarla, es Panónim entusiasta de
la galería, qui un jorn,.en un benefici, cridá:
!vista la comedianta/ y la comedianta viu... peró

que'n
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la indiferencia deis seus admiradors.
Oh, públic frívol, que sois creus en l'actu
alitat, públic circunstancial que lo que veus
avui fa borrar de ta memoria lo que vas veu
figura del Tea tre
re ahir. Mírala aquesta gran
davant
agenóllat
Catalá, recórdat de sos fets,
que
ella,
sa excelsitut quan la trobis al pas,
la ex-comedianta no té altre consol al recor
dar els temps aquells en que tu, febrós d'en
tusiasme, li privaves el pas pera veurela de
aprop y deixaves la conversa de carrer pera
dir, al passar ella, «Es la comedianta, la nos
tra gran comedianta.»

viu

en

Per xé jo l'espero ab dalé l'hora que acos
tuma a passar per davant de casa, y la con
templo embadalit, que, de ser Argos, ab cent
ulls la miraría. y ma vista no s'aparta de la

figura fins que al liare
perdut entre les multituts.

seva

del

carrer s'

ha

Y me'n torno satisfet a la meya tasca, que
aquel! dia ja no'm falta res... !he vist al meu

ídol,

a

l'Agna

Monner.
S. CANALS.

05CAR 1471bDE
ja

onze

anys,

en

va

presencia

en

la

seva

penombra
conversa

tan

sois ab la

se

jogosa, precisa

y

amena.

<Albermarle Club,» el marqués de
ingrat del distingit poeta Alfred
un diamant qu'adornava un dels seus dits
qu'era un insult
va escriure en un vidre una frase dura
fill
y
per
Oscar
Wilde.
per el seu propi
Aques va procesar al marqués per ditamació, peró
britanicament flemátic, el marqués de Queensbery
acusa desseguida a Oscar Wilde de práctica d'actes,
d'utze affaire de mceurs que el (Criminal Lawamend
castiga ab severitat. El tribunal, ofés en el
ment Act
condemnar a l'autor de Salomé a
puritanisme,
va
seu
dos anys de treballs forsats.
Va esser inútil quels seus amics y la intelectualitat
francesa tractessin salvarlo d'aquella condempna
ignominiosa, que equivalía a deshonrar intelectual y fi
sicament un deis esperits més lluminosos de la época.
Octave Mirbeau, Anatole France, Herni Bauér y
molts altres, publicaren protestes contra aquest tet.
Temps perdut. Com un vulgar criminal va ser tan
cat en una celula negra y humida.
Passats ja dos anys y complerta ja la pena, Oscar
Wilde era restituit a la Ilibertat.Estigma deis condem
nats,sortla de la presó covert el seu cos miserablenaent
ab robes celulars y arrossegant unes sabates informes.
Duptós, tal vegada ab eh ulls plorosos, va aixecar
els ulls a l'infinit, font de bellesa y esperansa, y ab pas
Un día

en

Queensbery,
Douglas, ab

el

pare

»

insegur y tremolós, completament errant com un
gamond, caminava sense sapiguer per hont passava
manuscrit
ni ahont se dirigía, portant sota del bras
impregnat de tristesa y pessimisme y escrit nerviosa•

un

un

ment, febrosament en la foscor de la celda. El titol era
significatiu per el! mateix: De Profundis.
Un xic asserenat va probar de buscar amics, com
panys y coneguts, peró els uns fugten d'ell y altres el
despreciaven obertament ab paraules feridores. Acla•
parat, agotada tota la seva resistencia moral, va resol
dre abandonar Anglaterra, la patria ingrata, la maras
tra injusta y perversa que volía passar per puritana.
Calta fer com Byron, calla fugir, Anglaterra habla
sigut injusta ab el!, com ho va ser ab l'autor de Man

fred.
***

—

pecable.
Un cos d'A pol, uns ulls blaus, inquiets, y ab un etern
somriure als llavis, tefita un aire de distinció y de re
finada elegancia que's teja estimar de les mes orgullo
ses y altives dames de la aristocracia londinesa.
—Quan parla —deia una ab discreta vergonya,— el
veig coronat per un nimbe Iluminós.
Ab un nom ilustre, una alta posició social, gloria y
andacia de pensament, fent de l'art una filosofía y de
com ell mateix escriu,
no va
la filosofía un art
trigar a veures escarnit, injuriat y més tart calumniat
per individus de la alta societat de Londres, als guata
—

—

y ab la

va

dia trist y boirós del
mes de desembre, que s'obríen les portes
del cementiri de Bagneux per donar entra
da al cos inert y rígid de un home que al
guns coneixten per Sebastien Belmoth.
L'enterro, seguit per un número molt lirnitat de
amics, hauria passat per davant la indiferencia de la
gent del poble.
Un enterro que passa no desperta la pietat de nin
gú, coro si tothom estés con vensut de que la mort es
el fret y inevitable destt de tots.
Aquest home qu'acababa de rebre Peter.ia abrassa
da de la terra, era un deis esperits més superiors que
ha produit Angleterra y que, marastra perversa
havía rebutjat escanda losament.
El seu nom verdader era Oscar O'Flahertie Wills
Wilde, esperit refinat, idealiste excels y escriptor im
A

Oscar Wilde posava

Amagantse ab el pseudonim de Sebastien Belmoth,
anar a buscar a Fransa la serenor de l'esperit y el
reconfortament intelectual y físic Ilusionat pensaya
escriure un drama que farta representar a París, peró
el recort dels seus dolors, tota l'amargor y'l fel del
seu calvari absorvien la seva torsa intelectual y porta
va una vida de meditació vagant sol corn un visionari.
El día 30 de Novembre de rcloo una meringiti Parten
cava a la vida.
D'ell queden algunes obres que varen poder escapar
1' auto de té Intentions, Phrases and Philosophies for
the use of !he young, Salomé, El retrat de Doran Gtay,
El crim de Lord Arthur Sanite y algunes altres.
El seu cos reposa avui en una modesta tomba del
cementiri Pére-Lachaísse de Paris ont va esser tras
va

1•
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lladat per
Salo1N.

uns

devots amics de l'infortunat autor de

Veusaquí algunes frases y anécdotes que citen al
guns biógrafs seus.
«Tota vulgaritat es un crim.»
«Ser tan artificial com sigui possible, tal deuría esser
el primer deure en la vida.
Y en la presó escrivía:
<No sé si les lleis tenen rahó o no, lo que nosaltres,
presos, sabem, es que les parets son sólides, que cada
día es un any, un any en que els ches son inmensaruent
llarcs, interminables.»
Quan el tribunal que'l jutja
preguntarli lo
havta dit de Deu,
dir.
—Vaig afirmar que'l mon s'anava acabar per
la meitat de la humanitat ja no creia en ell y per
va va

que
que
que

raltra meitat no creía en rés
Quan a Londres va estrenarse la seva obra Ladi
Windermere's fan, el públic ovacionantlo el cridava a
la escena. Ell no volía sortir. Els aplaudiments es mul
tiplicaren delirants, y tan varen insistir, que va sortir,
somrient, tenint en els seus llavis un cigarret oriental.
—Dames y cavallers— va dir. Sé que no es molt
correcte fumar davant de vostés, peró menys correcte
ha sigut de vostra part de cridarme ab tanta insisten
en el precís moment en que estic fumán.
La puritana An glaterra s'ha covert d'ignominia des
honrant y rebutjant a un home que tan rhonrava. Os
car Wilde era superior a la seva época dintre la Gran
-

Bretanya.
EMILI SALETA LLORENS.

ELI BORIIIOT
FABULÁ
Al

mesurat
y

compita de ses antenes
ab negligent brunzit

Burinot ilustrós, sobre unes mal-1,es,
gravement deja aiaís:;
—No`m digueu Burinot; ?sabeu vosaltres
un

el

cas

que's fa de mi?

entomologistes que`m coneizen
repasseu els escrita;
ells veureu els tituls ab qué m'honren

Dels
en

IfIgnasi Iglesias

si sabeu bel Batí
Potser só injust, pero'm fan sempre
animals presumits.
APELES M EST RES.

Figueres

a

A la capital ampurdanesa ha anat el nostre borne,
solicitat per un bon nombre de figuerencs, a predicar
en favor del Teatre Catalá, seguint el seu pelegri
natje imposat y portat a cap ja ab grandiós éxit, pri
mer al C. N. R. de Gracia y seguínt despréa Reus,

Sabadell

y

Terrassa.

Catalunya y

va

a

2,0

curs

el
que li tocá

nent

dramaturc

seu

Teatre, aquest

en

torn dissabte

va

descapdellar

el tema del dis
y que l'emi
el «Cassino Me

es

passat
en

nestral» davant de unes dues mil persones, gent
entusiasta, que al saber el motiu de la disertació va
congregarse a la gran sala del democrátic casino,
afanyosa d'escoltat la ven del poeta.
Quatre paraules, a tall de prólec, dites ab entu
siasme per el president d'aquella entitat, senyor Díez,
feren la presentació de l'Iglesias y esplicaren que
l'acte que s'anava a realisar era promogut pels ele
ments que formen el periódic Enzporda Federal.
Igualment el regidor figuerenc senyor Pamies sa
luda y cedeix la paraula al popular autor d'Eh vells,
y aquest, després de sentirse fortament aplaudit,
comensa son parlament agraint la bona acullida que
se li ha fet y admirantse del entusiasme
que regna
entre aquelles dues mil Animes que ab cor noble y
demostrant ver amor al teatre de la terra, han acu
dit com un sol borne a un lloc que no s'ha de parlar
d'eleccions ni s'hi ha de fer política.
«Figueres, (diu,) venint a escoltarme, honra en mi
al teatre de Catalunya, per ser jo el qui s'avensa a
rebre les espines punyentes deis enemics impietosos
y per ser jo el qui sortosament pot recullir les flors
deis vostres eutusiasmes. Y honrant el teatre catalá,
honren la nostra terra, car el teatre es la part més
viva de l'ánima del nostre poble. Vinc a parlar del
Teatre; una causa tant noble necessita malhaurada
ment qui la defensi dels seus detractors que's des
viuen pera apagarli el seu brill, com si haguessin
llensat una espessida capa de cendra pera apagar el
caliu de la seva vida, peró aquets adversaris no comp
taven en que jo fora la tremontana que esventaría
aquestes cendres y el caliu se revifaría en una gran

flamarada.»
les anteriors conferiencies, l'Iglesias ab
diu que eh no defallirá defensant la
noble y santa causa del nostre Teatre, per més que
alguns aixó els sembli tasca de romántic.
«El nostre poble, (diu,) estima el teatre, perque en
eh l s'hi ven encarnat en els héroes dramátics: ellli
dona conciencia del seu viure. El nostre teatre jove,'
pletóric, tot just ara s'arrela en l'ánima nacional ca
talana; y es ara precisament quan els enemics rata
quen sense pietat, malparlant de la seva radiosa jo
venesa. Li retreuen els defectes, peró amaguen les
seves virtuts, tant
rellevants que més de trenta
obres catalanes han sigut traduides en els més cultes
idiomes extrangers. Y aixt, en 50 anys d'existencia
només; aixó fa la gloria del poble de Catalunya.
Com

ven

en

reposada,
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»A Madrid se'n dolen de que siguin precisament els
catalans d'aquí els que envileixen l'obra deis escrip
tors de Catalunya. Europa y el mon, saben de Cata
lunya per les bombes de Barcelona y pels dramaturcs
catalans
Tot sovint l'orador es interromput pels picaments
de mans, aplaudiments que han d'acallar pera escol
tar novament al mestre, qui, entre alises vritats, diu
que literalment cap manifestació com el Teatre, ha
trascindit, excepte l'admirable obra del gran Clavé,
cap a entrat tant al cor del poble, cap a enaltit tant
la llengua, aquesta hermosa llengua que fins molta
gent de Barcelona, catalans inconscients, diuen que
no fa fi y que en sa llar corretgeixen estúpidament
les paraules catalanes que brollen deis llavis d'ángel
deis seus fills, que'ls hi desfan l'aroma de la parla
maternal, tal com el jardiner boig que escapsa enfe
llonit les ponselles dels rosers.
Y diu: «Jo no soc pessimista: recullo aquestes
amargors pels carrers de Barcelona. Aquets nostres
enemics son catalans d'aquesta mena: y com voleu
que estimin el nostre teatre si encare no donen culte
a la nostre llengua? Barcelona, avui, no té cap capa
citat pera regirse y governarse lliurernent a la ca
talana. Quin exemple donará aquest hivern, acullint
en el cor mateix de la ciutat hont no hi ha pogut
triornfar el sol etern de la poesía catalana, el gran
Maragall, acullinthi ara quatre companyíes dramá
tiques castellanes? Ah, Barcelona's fa indigne de
l'alta direcció espiritual y patriótic de Catalunyal
Ara ve una infanta d'Espana y ha d'improvisar una
companyía de comediants pera donar a l'infanta mos
tra de l'art dramátic de la terra. Será que l'art dra
mátic catalá ab infanta es més passador.
»Peró, no temeu.A l'hivern vinent a Barcelona tin
drem teatre catalá. Els dramaturcs son bornes que
tiren cap a rnartres.»
Després d'aquestes paraules, l'Iglesias explica la
subvenció, organizació y temporada que feu el Sin
dicat, y es refereix a la injuriosa campanya que li
han fet.
«Contra les injuries (din) no he anat als tribunals
ni me'n he volgut defensar. Jo: la meya honra me la
defensa el poble. El romiatge que vaig fent me de
mostra que'l nostre poble vol que'l teatre retorni al
costat y
seu antic brill, y el poble's posará al meu
dels meus cotnpanys y triomfarem. El poble es com
el jas d'un gran riu que en les seves entranyes hi
que
conserva fresques y pures lee aigües regalades
beuen eh seus poetes; el llot passa avall empés per
la rivada bramadora... peró passat el mal temps, re
galimen les idees pures y el riu s'ompla d'aigua cris
tallina.»
Hermoses himatges construeixen aquest brillant
discurs, per lo que voldrlem disposar de f orsa espai
pera reproduir paraula per paraula tot lo que diu
l'autor de Les garces. No poguentho fer aixís, ens
aconsolarem reproduint alguns fragments que de
segú que'ns agrairá el bon lector.
»

..

«En la terra catalana llenséuhi una llevor de poe
sía y us germinará com una flor de seda, que eter
nalment se renovella. Toco'l seu sentiment com si
fos cosa corpória, materia viva, y aquestes palpita
cions me diuen que viurá gloriós el teatre catalá,

perque si no visqués, a Catalunya no hi haurien do
lors ni alegríes: el nostre poble s'hauría enmasellat,
s'hauría confós ab un altre poble, Si morís el teatre
catalá, Catalunya deixaría d'existir sobre la terra
com

poble pensant.»

a

.

.
.
.

.

.

.

.

.
.

.

«Os egarrifarieu si sabessiu l'estat moral de la ciu
tat de Barcelona Sembla una bogeria: una gran
defecció de carácter, una gran covardfa enfebleix els
ciutadans: ningú dona la cara, tothom vol nadar y
salvar la roba.»
.
.

.

.

.

.

•

.

.

.

«Fa por aquí dir !ladre al 'ladre, per pór de la res
posta del !ladre No tinc una culpa que enteli la meya
conciencia; y aixó ho dic després d'haver estat regi
dor de l'Ajuntament de Barcelona. Al lladre, al mal
escriptor, al mal crític, al mal home, els ho diré a la
cara. No recularé. El poble'm segueix
»

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

el poeta demana l'amor del poble pera'l seu
teatre, no ho demana com el politic demanals vots.»

«Quan

,

.
.

.

.

•

.

.

.

«Els poetes y els dramaturcs, som els interpreta
dors de l'ánima del poble, apomellant els seus mati
sos en obra d'art y per tant, en obra humana. Nosal
tres seguirem la nostra ruta que es camí de deslliu
ransa. No volem fer com aquell que s'havía equivocat
y deja que no'n volía fer més de poeta. Si no pogues
sirn portar les nostres idealitats al temple de l'art,
vora l'ara de Talía, la portadern com ja he dit altres
vegades a la plassa pública a plé sol y a plena natu
ralesa
»

.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

«El cosmopolitisme, a Catalunya, s'exagera fins a
esborrar el nostre carácter. Jo accepto de tots els po
bles, tot alló bó, si que vingui a enrobustir el nostre
esperit, pero no lo que vingui a matarnos lo genuí,
lo propi. Anant sent cosmopolites, aviat no serem ni
catalans, ni rés. A Barcelona, també'ns anem cos
mopolitzant: hi haurán qnatre teatres castellans, in
finitat de cinematógrafs ab exhibicions exótiques, y
de tota aquesta gran influencia de cosa extranya que
vé a aufegar l'ánima catalana, els pobres dramaturcs
catalans, ens hem d'aixoplujar en el barri popular
del Paralel, perque no hem trobat aculliment en els
clássics colisseus del cor de la ciutat, bastits ab el'or
de l'altrhora opulenta escena catalana. Penseu que
si no s'hi posa remei, d'aquesta obra d'antipatriotis
me y d'incultura no- se'n ressentirá solament Bar
celona, sinó tot Catalunya. Y Catalunya en demark
compte a Barcelona,»
Prollongats picaments de mans coronaren el dis
curs del Home del Sindicat (com l'anomenem nosal
tres) y ab crits entussiastics de ivisca el Tea/re Catala!
acabá l'acte.
Figueres ha fet una bona rebuda al poeta, per lo
que la poesía catalana en restará agraida. El senyor
Alcalde, regidors, la redacció de Eniporck Fedet al
y diverses personalitats felicitaren al ilustre diser
tador y a sos amics que l'acompanyaven, els senyors
Pous y Pagés y Ribera y Rovira.
CD
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Ha acabat ses tasques la companyía Sainati-Starace
representar nitres obres catalanes que les den
Gual y en Rusinol, les quals ja portaba fetes en altres

Quina volta de cel tant estrellada!
hermós aqueja cell...
!El mon reposal...

sense

poblacinns.
Totes aquelles

promeses y nostres autors, y a la
prempsa s'han tornat fum...
Es lo que's deu haber dit en Sainati: 4Prometent fer
obres catalanes, lograré l'aplaudiment de la prempsa,
se'm tindrá simpatía y durant la meya tournee podré
fer passar bou per bestia grossa > Y aixts ens ha servit
un gros nombre d'obres esgarrifoses, ínsustancials que,
com deia molt be El Brusi,
ab aquestes representa
ciions rés hi ha guanyat la cultura de Barcelona.
En Sainati ja es fora, potser, per sort, trigará a tor
nar; mes, ai, que'ns ha llegat uns quants parodiadors
inconcients que probant y tornant a piobar ens om
plirán de guinyolades fins que'l cor els digui prou.

en

una

!Qu'es
Oh!
no

al cor

portant

esguari de
el free de flor de
Entre

goig,

la guardo ab
la

a

ab

y,

Un

maneta

tebia.

d'adoració, la beso.

recort

s'escapi'l

Me sab greu que
sembla'l

y á cada instant l'acosto

deis Ilavis,

vora

seu

aroma;

perfum, el que tú escampes,

teu

Pemportf l'aire.
he! l'aspiro,
cor, y'm reanima.

Y ab avaricia y ab

actuat

y m'entra fina al

se

su

Me la miro ab amor; pobreta rosal...
n'es de tendre, y delicada y final...

Qué

son perftlai tota la tarda,
y'l calor del teu pit no rnés... l'ha mortal...
qué aon débils las florsl... Per rés es moren!..

T'ha donat

Y
que
es

La companyía Mantua-Santacana vinguel dia 20 a
representar les traduccions L'engrnier nou, Faro ma
lehit y Grapa de foro, en qual execució treballaren
dignament els nomenants directors junt ab la celebra
da actriu senyora Bozzo y els actors senyors Castells
y Pallac.
En conjunt l'espectacle resulta un xic massa esga

encara

mirada dolsa,

rosa

y m'fa sotrir que

MARTINENC Mol)

meya,

dits, que trernolosos tenen
qu'en el pit portavea,

mos

blanca

la

ta
ta

arran

durant tres setmanes en aquest teatre una ben acepta
ble companyta en la que hi cooperaba com a primera
actriu la Carme Rovira y com a pti.lier actor l'Andreu
Guixer.
Casi totes les obres que s'han representat han sigut
del teatre clásic castellá, alternant ab una de catalana
que s'ha fet tres vegades y qual titol ens repugna es
criure per la mala fe y llissons malsanes que inclou en
ella.
FOMENT

L'agost d aquest any, ánima
l'oblidaré rnai, mal de la vida.

Y aquesta nit que el comensa'ns rniravarn,
córo la contemplo, aniquilat de joia,

me

LIRIC (Paralel)

Encapsalada pel conegut apuntador-actor y
jador,—tot
pessa,—l'Emili Graells, ha

•
•

torno
no

a

mirál cel y les estrelles

sé quina pau de

que'na parlen de

tú

jula'm

les nits

duhen:
serenes.

en tú, vegente a tú, la beso
;regada Inés._ y me'n adono:
No son débils las flora; son molt més tones
que la vida deis homes, quan s'entrega.
Es més forta que jo; jo que t'estimo,

Pensant

una

nols batecs de
un
un

cor,

ton

esguart que'in
esguart teu,

una

mirada,

donguesses,

no

mes_

me

neguesses,

matarla!

rrif6s,

!Qu'es

hermós

aquel'

ceil...

!El

mon

reposal.
F. GIRRAL JAUMII.
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Cenrre Radical de Poblet
Dissabte passat, tingué lloc la repre
sentació del drama den Guirnerá En
Pólvora, desempenyat per la senyoreta
Roca y els senyors Bordoy, Boluda, Ro
sas, Ferré, Maciá, Herrero, Guitart, An
gelats y Porta,
De l'interpretació donada a dita obra,
creiem que val molt més no parlarne
puig rúnica que's porta dignatnent bu
la sanyoreta Roca.
En la comedia den Portabella Un joc
nou, se portaren discretament.
La presentació en conjunt molt acep
table.
Arenen

Regionalista

del Poblet

El dijous per la tarde, organisada pels
redactora de la biblioteca V. A. C. F.
tingué lloc una !luida vetllada literaria

L'exemple dramet d'Anton Saltiveri y El
Enredaire comedia en 3 actes den Bor
das, ab rnolta discreció pels germáns
Fontbernat, Torras Campoy, Gomis y
nens Rius. La decoració com sempre for
sa acertada.
Per demá: L' dnima en pena, de l'Asma
rata, qui assistirá a la funció; Francesch
Rusk, Un joch de xinos, den Graells, que
també hi assistirá, y la joguina Una Ca
laverada, d'Artau.
Ateneu Obrer del districte III
La fundó necrológica dedicada a tres
dels tundadors del Teatre Gatalá (Pitarra
Vidal y Valenciano y Camprodón.) re
vestí solemnitat. El treball del senyor
Llurba fou escoltat y aplaudit ab entu
siasme. L'interpetació de les obres Cura
de moro, ,Tal hi va que no s'ho creu y La

teta

gallinaire

anaren corn una

seda,

bresortint els senyors Ventura,

so

Dejan,

Morera, (garmans) Vinas, Icart, Esteva.
Pel mes vinent, una vetllada dedicada
al plorat poeta Joan Maragall ab la cor
pereció de celebrats poetes y escriptors
catalans,
En estudi, Somni de Cloria.

Joventut Autonomista
Les obretes Vesprada de tardor y De
montanya, del jove Cervelló, agradaren
a
la concorrencia que hi assistí. Son
dugues obretes ben esc,ites, sérise pre
tenció, que aliaren ben interpretades per
les senyoretes Virgili (R y A.) Jordá, y
senyors Forga, Comas, Girones, Clapera,
Llasat y Esplugas, La part musical exce
lent, á cárrech det Mire. Bonet.
.

musical,
:

En ella a mes de celebrades composi
cions musicals y poesíes, el senyor Ca
rratalá recitá'l monblec den Rusinol,
L'Escudellómetro y el senyor Fornague
ra recital
d'Apeles Mestres ravt Xena,
essent tots dos molí aplaudits.
Els alumnes de l'Escola de Mossen
Cinto, se portaren molt bé en la lectura
«le poesies, al igual que'ls que execu
taren la part musical.
En resum; una testa que deixa un
grat recort.
Asociaci6 Republicana Popular
L'últim diurnenge y en funció benéfi
ca se posa en escena el drama den Gui
mera En Pólvora, qual representació
fou bastant encertada; distingintse nota
blement la actriu Carme Roldán y el se
nyor Espinet.
Cine Trilla
Darrerament la cornpanyía den Joan
Mariegues, que actua en aquest local, ha
representat ab bou exit les comedies ca
talanes La ven jansa d'una sogra, Lo que
no vulgues per tu... y algún altre que han
sigut molt del agrado de la concorrencia.
Cal ter constar que'stracta d'una com
panyía de genero chico pero en la que hi
ha parta que aprecien y voten el Teatra
Ca talá.
C a talunya Nova
Per benefici dcl Sr. Alonso s'hi repre
senta el drama de Rusinol y Martinez
Sierra, Aucells de pas En l'execució hi
feren profitosa tasca la senyoreta Guar
dia y senyor Mallorquí, David, Monne,
ajudats dels joves Terrés, Brunet, (ger
mans) y Pellicer, Molt acertat, tant en el
decorat com en l'execució 'I benificiat,
puig boten elogiades les tres decoracions
exprof eses de l'obra.
El public sortí satisfet del local.
Centre Católic de S. Antoni
a la nit a'hi representaren

Diumenge

DE/r105TiRE5
CORRE3P0115A
La fundó celebrada el din
Reus.
menge passat en l'hernaós teatre de la
societat «I.a Palma>, se vegé en extrem
—

concorreguda.

La comedia den Coca Gene d'ara, me
acertada interpretació. La
obra estava admirablement ensajada, y
en tot son cura, no hi hagué ensopega
des ni vacilacions.
El senyor Benet en el paper de «don
Josep » estigué felisissim, mereixent

rasqué molt

molts aplausos.
La senyoreta Bassede, senyor Riba y
senyora Galtés, deseropenyaren molt
acertada ment sos papera, distingintse
en l'interpretació els senyors Fortuny,
Salvat, Sobrepera y Grau.
Per (Mina, el sainet de Ramón Ramón
El carro del vi, ab mala execució.
«Centre Republica Federalista Radi
cal>. Dissabte, 27, primer dia de la festa
major, a la nit, varen donar una Iluhida
fundió a benefici del quadro de aficio
nata de la casa que dirigeix el jove To
más Ribas y Julia, que, junt ab la coo
pereció de la actriu senyoreta Lola Milá
y altres aficionats, varen estrenar de dit
jove director dugues obres que foren
molt ben acullides (segons veus) per el
auditori, quals tftols son: El mestre d'ai
xa, drama de costutus de gent de platja
y la pesas La fila del doctor, que varen
agradar molt y fou cridat l'autor al palo

:escénic.

Cap el I ades.—«Centre T ra diciona lis
Juliol. Representaren la
». Dia 25 de
comedia en 3 actas Fé, Patria y Amor.
EIs senyors Massagué ( J. ), Freixas,
Respall, Tarafa y Massagué (A.) varen
portarse correctament en sos apers.

ta

Els senyors Llupiá y Farrarari no esti
gueren tan encertats.
Per fi de festa el senyor Respall recita
el monálec.
«Lliga C. I. y A.
Dia 28 de Juliol.La secció d'aficionats
4Guimeriana» representa en aquest tea
tre el drama den Guimerá La boja, ab
la cooperació de l'atriu senyora Palla
rés.
L'Atnedeo Sola, encaixadissim en son
«Germa Albert•> Els demés secundaren
ab molt acert, en ',particular la senyore

Palla rés.
En la pesas d'Asmarats Al mili del ball
feren •iure a la iconcorrencia, per cert
molt nombrosa, els senyors Vives, Ver
gés y Tutusares, junt ab la senyora Pa
llares.

Hospitalet del Llobregat.—EI dis
sabte prop-passat tingué Boa en el <Ca
sino del Centre> una funció benéfica.
El chor «El Llobregat» canta, causant
molt bona impresió.
Ab poesles y cornposicious mnsicals,
hi pregueren pan t elements de diferen
tes societats, essent tots aplaudits, coro
es de carácter en aitale testes.
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Com a plat fort, ele aficionats de la
representaren La marmota, den
Conrat Roure, ab execució agradable.
Finalish Vacua ab un discurs eu acció
de gracias, original del senyor Antoni
Barba, essent Ilegit molt correctament
pel senyor Josep Prats.
La societat «L'Harmonía» prepara per
la propera testa mejor un verdader
aconteixement teatral. La companyia
Mantua-Santacana, representará el poe
ma dramátic den Rusinol, El patl blau;
l'esbós trágic, La mort de ía nena y la
comedia idílica, Cansons de primavera,
El joya y conegut convilata A. Divi
Pafiella, autor de les dugues obres que
se'n donará la primera representació, té
el propósit de disertar sobre la necessi
tat artística y moral en el tea tre.
casa

Olot.—Ab un pie com poques vegades
sita vist en nostre «Teatre Principal»,
va debutar el dio 25 del passat, la com
panyia de la genial Marguerida Xirgu.
Magda va ésser la traducció escullida;
el dia del debut, valguenli repetidas ve
gades sorollosos aplaudiments dei dis
tingit públic olotí que esperava aquell
moment per poguer admirar y aplaudir
a la vegada el seu acabadissira
trebali.
Pot estar satisfeta la senyora Xirgu de
la ciutat d'Olot, perque sabem enlairar
artistes en el seu lloc merescut.
La execució de l'obra bastant ajustada
sobresortint ab el «Coronel», el senyor
Vilallonga,y ab elcIstfax»el senyor Ortin.
Ab un altre pie, el diumenge dia 28,
La xocolatereta, traducció, que obtingué
molt bona interpretació per tota la com
panyía, distinginse notablement la se
nyora Xirgu en la protagonista y les
senyores Santolaria,Balestroni,y Rodri
guez y del sexo fort, els senyors Vila
Hongo, Miguel, Aymerich, Capdevila y
Ortin.
Un aplauso per la senyora Xirgu en
nom de molts concurrente al teatre, per
la bona disposició en comensar les fun
ciops ben puntuals y en acabarles a una
hora que permet que tots ala obrers hi

puguiu

concorre.

Badalona.—« Sala Picarol ». Per la
festivitat de sant Jaume la companyía
Grau Ginyol, dirigida per ala senyors
Santacana y Mentira, ens dona a conei
xer aquest gen re. Les obres que repre
sen taren foren la traducció Faro malehit
y la impresió cbmica iSense paraulal les
quals varen r,presentarles alternant ab
atraccións y cine. La execució de les
dugues obres fou molt bona particular
ment de la primera que els senyors San
tacana y Mantua teren un meritissim
treball, valguentlos forte aplaudiments
al final del acta.

Sampedor.— «Tea tre Nou». En ele
dias 25 y 26, l'alenc d'aficionats repre
senta la sarsuela A cal pintó y tres más
de castellanas.
En son desempenyo hi prengueren
part ala joves senyors Josep Sitges, An
gel Prat,celestí Jun yen t, Antón Iglesias,
Francesc Sentellas y altres guate noma
no recordem.
En conjunt, l'execució fou deficient,

puig

fóra del senyor Sentellas qu'aquest
el cant y finta tain.
bé encertá algún tipo, ele auras, no mes
calla quedessin sense para ula en escena
ja que'l demás hi al8DC8V8 tOt.
Molt al revés d'ella ho feu la Susagna
Molgosa que en aitals obres, dita senyo
reta coopera entre ella. En totes elles
ens mostrá ses graos y preciosas quali
tata d'actriu acabada, ja que ni per gens

quant menys sentía

corresposta que's trobaba, ne tregué tot
el partit que debía, mostrant aixl sapi
guer hont té la nati de bona mestra. A no
ésser ella el tot, alegría, entusiasme y
distracció que's porten tala obretes, se
ens hagueren
teL pesadas y sosas de
debo.
Teik—Teatre «La Palma». Vingué el
passat dissabte, la companyla Pubill, y
posa en escena la traducció El dectective
Serlock [(olmo, donantli l'interpretado
d'un relleu amitjanat tot el conjunt de
compa nyta.
La concorrencia fou wolt escasa cosa

previament ja sapiguda, puig aqui no
estéun acostumats a asistirhi tan preci
pitadament y menys a n' aquest preu,

tota vegada que's dia teiné.
Recomanem també, el detall de co
menear más puntual per no acabar prop
les dues de la matinada, parque encara
que no ho sembli es un defecte que reté
bastant com tot lo demás, y es Ilástima
perque el treball den Pubill no es gens
desagrada ble.
Castellar del Vallés.—«Centre Cas
tellarenc». El dia de Sara Jaume en el
espaiós teatre d'aguaste societat y de
vant nombrosa concorrencia, el quadro
«Esbart Teatral» dona una escullida
fundió prenenthi part les aplaudidos ac
trina Emilia Baró y Antonia Vallvé y la
xamosa nena Montserrat Forés.
Se posa en escena la balada den Pita
rra, Lo Hiri d'aigua; sobressortint en la
interpretado, en el dificil papar d' eAn
gela» la senyora Baró que, no cal dirho,
estigué sublim; la senyoreta Vallvé que
en l'«Elena» mostrá una vegada más sea
dote artístiques; la«Riteta», interpretada
molt bé per la nena Forés que's con
quista les simpatice del públic. Deis del
«Esbart» sois direm qu'estigueren en
caixadissims y acertats en sos raspee
tius papera. Els senyors Sellent, Vall,
Benasco y Girbau poden estar orgullo
merescuts aplausos ab quels
sos dala
premia 1' auditori. El conjunt arrodonit
y la presentado de primera.
Per final posaren l'epissodi cómic El
bon lladre, den Bonavía, desempenyat
ab molt acert per la senyora Boro, ae
nyoreta Vallvé y senyors Benasco, Ro
rneu, Carné, Vall y Girbau. Se distingí
tent un paper cómic de debb la senyora
Baró.
El públic celebra ab grane riallades
ele nombrosos listos de que está cusida
la peses.
Total: Un éxit y una bona vetlla.

Mataró.--aTeatre Euterpe». Dissabte

mejor, per la companyfa
Blanca-Massip, se va estrenar en aquel'
teatre la tant esperada obra del eminent
dia de la festa

dramaturc Ignasi Iglesias, Flor: de cin

gle; posada

en
escena per don
Uds
Blanca y acompanyat per les senyores
Morara, «Adriana»; (que la va estrenar
en La Garriga ) y Llorente, «Ursula», y
la senyora Ferrer y senyoretes Coló,
Ortíz y Pujol que digueren Ilurs papera
ab naturalitat, com &lile ala actora Blan
ca «Segimón», Massip, Rovira,
Cervera
y Martori, que trevallaren ab molt bona
voluntat y se pot dir que mal s'havía
vist obra tant ben presentada.
El prólec va dirlo molt bé l'actor se
nyor Furquet.
Les parte corals torea confiadas a la
important entitat «Orfeó Mataroní»,
gneis números toren molt elogiats per
la distingida concorrencia que ornplia
la sala de gom a gom.
Ele solos foren confiats ale solistes del
Orteó senyors Agell (tenor) y Dománec
(bariton.) Els orfeonistes foren acompa
nyats pele Mestres Mossen Molé (direc
tor del Orfeó) y Agusti Coll, (de la ban
da municipal d'aquel' poble.)
Y acaba tan hermosa vetlla ab el sal
net den Vilanova Qui compra maduixesl
quals parte principals foren confiades a
les senyores Ferrer, Xifreu, Pujol, Co
to, Ortiz, Burrell y els actora Martí, To
rres, Bozzo, Furquet, Cervera, Rovira y
estona
nen Ortíz que feren pasear una
molt divertida.
En el segon dia de la fasta mejor, a al
tarde, varen repetir la traducció La-vida
pel Cxar, per els mateixos artistas de la
anterior representació, Iluintshi de un
modo especial la senyora Morera y el
senyor Massip, que van agradar molt.
A la nit executaren el drama del mes
tre Guimerá, La pecadora, en qual obra
fa una creació la senyora Llorente en el
papar de «Daniela» com també el senyor
Blanca, en el «Ramón» y siguent acom
panyats per les senyores Ferrer, More
ra, Cotó, Xitreu, Ortíz, Pujol y la nena
Cunill de aqueix poble, y ele actora

1lit

Massip, llovira, Bozzo, Furquet, Torres,
aplaudits
tots plegats.
Cervera y Martori que foren

Y acaba la vetlla, per cert bastant a
deshora, ab la estrena en aquel' poble
de le traducció Mirallets per cassar alo
ses, posada en escena per el actor cómic
senyor Torres y siguent acompanyat
per les senyores Morera, Xifreu, Coló,
Ortíz, Pujol, Riera y ele actora Bozzo,
Martí, Furquet, Martori, Rovira, Cerve
ra, Miguel y altres. Una comedia de
molta broma que va agradar forsa a la
concorrencia.
Dilluns, últim dia de les festes, a la
nit varen tornar a repetir El detective
Serlock Holmes per ele mateixos artistes
siguent cona sempre premiats ab aplau
sos.

egrg

1
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doncs, que deurá

ser

una

obra

d'espectacle espatarrant.

El

Ilibre es en vers, té tres actes y respón a una época Ilegen
daría. En l'acció entre les moltes figures que integren la
obra, hi juguen quatre galana que, tenint en compte els ar
tistes de que disposa el Sindicat, no's Lada gens dificil el
repartirnent.
Per rescenogra fíatothom coneix els cuérits den Vilumara,
dele Moragues y Alarma, den Junyent y altres mestres en
aquest art, per lo que's pot donar per segur l'éxit corres
ponent al decorat.
Ab les 32 planes de follett 'que acompanyen aquest
número, acabem la comedia en quatre actes den Pons

No es que siguem obtimistes, perb creiem que l'estrene
duna obra póstuma den Pitarra pot donar un día de gloría
al Teatre Catalá.

Pagés

y

EN

JOAN BONHOME

de la qual ne repartirem les cobertes en
nent, al mateix temps que comensarem

el número vi

UNA IMPORTANT COMEDIA
joia del Teatre Catalá.

Destinada al Sindicat d'Autors, per la prbxima tempora
mestre Guimerá está escrivint una obra cómica en
tres actes, qual titol encara nona es perales anunciar.
Podría ser que la nostra indiscreció molestes a Pegregi
autor perb no podem resirtir de donar la nova per la satis
facció que ab ella proporcionarem a nostres lectors.

da, el

***
tenir enquadernat DISSABTE DE
efectuar el cambi de folletins, en
riostra Administració (Plassa del Pi, 5,)
l'entrega de so céntims.

desitjin
GLORIA, poden
Els que

bon estat,

en

mitjansant

y

Pera donar unes guantes funciona de Teatre Catalá, entre
elles el poeme F lors de cingle del eminent Iglesias—ha si
gui contractada pera actuar al Ateneu d'Igualada,—la com.
panyía den Jautne Borrás, que, com ja diguerem en altre
número, la formen bona part deis elements del Sindical
També s'estánfent els treballs pera portar a cap una re
de Flora de cingle a la piatja de Rosca ya cárrec
de la rnateixa companyía Borrás-Baró.

presentació

1::=1

senyors A. Serrano, E. Parbellini y J. Cerve
l'Ignasi Iglesias.—
rebut
una Iletra rotulada: «Per
lló, hcm
Homenatge d'encoratjament,» qual contingut han repro
duhit ja la trajor part de la prempsa diaria, per lo que'n
Firrnat

pels

creiem enterats a nostres lectors.
Bis firmants d'aquesta Iletra «se proposen portar a cap un
sencill homenatje d'encoratjament que consistirá en oferir
al poeta un album de firmes, que al objecte serán solicita
des deis nostres intelectuals y deis joves comensants de
totes les arts.»

Se recullirán firmes, a casa de A. Serrano y Victori, (Gi
97, t.°, t.") fins al dia 15 del corrent, procedintse se
guidament a obrir una suscripció popular pera Penquader
nació deis plecs firrnats. La cuota será única de lo céntims.
Tractantse del batallador Ignasi Iglesias y després d'haber
publicat en nostre revista l'article L•Home, no cal dir que
LA ESCENA CATALANA s'asocie a lides d'aquest hornenatje y
rona,

a

tots

els que's

dediquin

a

tant

erninent

drarnaturc.

(Z)

Probablement en la próxima temporada el Sindicat
d'Autors, que actuará desde primera d'Octubre al Gran
Teatre Espanyol, estrenará la obra póstuma den Pitarra El
campanar de Palma, rendint aixís tribut al fundador del
Teatre Catalá.
Si resulta certa la nova, tellcitem al Sindicat y ab nosal
tres orejea) que'l felicitará tot Catalunya, ja que per vergo

d'empreses ja caducades s'ha vingut anunciant aquesta
obra, anyalment, desde la temporada segilent a la mort del
estatuat Frederic Soler, sense que en cap época s hagt
nya

tant sois posat en estudi.
Se diu que El campanar de Palma es un drama que son
autor el teu pera que s'hi Huís l'escenógraf; ea de calcular,

ni

altre ocasió parlávem de l'esceneficació de la her
novela del gran Rusifiol L'auca del senyor Esteve,
convertida en una comedia de costums barcelonines, com
posta de cinc actes y dividits aquets en den quadros.
Aquesta comedia, doncs, será entregada al Sindicat pera
la próxim temporada, obra que será presentada ab tot !'apa
rato que requereix y que, apart deis mérits literaria
de son
ilustre autor, tindrá la curiositat de que en ella s'hi veu re
tratada la gen de casa, desde l'asty 186o fins a nostres d'es.
Per'enlliminir al lector impacient ti direm que un dela
quadros representa el desaparegut fardi del General ab el
seu guarda paseyos y la clientela que hi concorde, Un altre
quadro es en una plassa deis barris de Ribera en els mo
ab el soroll de
ments de passarhi la professó del Corpus,
la canalla, la ginestra, el bon calmetlo de goma, els paperets,
els gegants, les trampes, els gremis, etc. que resultará un
quadro de color mal vist en l'escena. Un abre quadro passa
en la rnontanya pelada, en un d'aquella 'loes ahont els nos
tres
avantpassats hi anaven a ter ápats ele diumenges...
Ja

en

mosa

molt bullid, colles alegroies, fogaines improvisades, caso
les que's trenquen... en tí, una especie de merienda frater
nal, pero ab menosfraternitat y més arrhs.
Altres quadros no menos interessants completen els déu,
y d'acudits y frasses russinyolesques dernaninl ab dir que
l'acció resulta més cómica que la mateixa novela, ja está
dit tot.
Y velsiaquí
per donar

hem comés
que sabern han

cona

noves

una

altre indiscreció,

d'alegrar

al

bon

tot

lector.

C=l
Y posats a xerrar, dirern també que un abre dels nostres
autors consagrats, l'Ignasi Iglesias, entregará al Sindioat un
drama en tres actes, qual tftol tampoc estem autorisats pera
ter públic, perh que se'ns escapará a la primera °cesio.
Y del gran Apeles Mestres, l'afortunat autor de L'esliuel
de Sayal Martí—una de les millors produccions del nostre
teatre, qu'ha estat traduida ja al espanyol, en dialecte anda
luz y que l'escriptor titulo de Médici ha solicitat perrnís
pera vertirla al italiá—tarnbé el Sindicat se veurá favorescut
ab una de ses originals produccions que aquest eximi ar
tista té ja Restes del tot y posades en net, com vulgarment
se diu.
Y poddem seguir la llista nornenant tots eta nostres bona
autors, perh la nova s'allargaría maese y potser ens porta
rla compromisos si al corre la ploma ens descuidessitn al
gún 110112 en el tinter.

¦¦•
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El gran Aleix, Puig y Ferrater, dos
actes. (Publicada per al Tea

OBRES ESTRENADES
PEL

SINDICAT D'AUTORS
E'S

TROBEN

DE

VENDA EN

tro

Catala.)

Dissabte de Gloria, Folch y Torres,

ADMINISTRACIÓ

un

Flors de cingle, Iglesias, tres actes.

(Publicada per e'ven/.)
un

cena

2'50
acte.

TEATRE

(Publicada per ea escena Cata
b'Estiuet de Sant Martí, Apeles
Mestres, tres actes. (Publicada
per La escena Catalana.)
El pintor de miracles, Rusinol,

EL CAMI DEL CEL. Drama en
noies

2

un

(Publicada per A. López.)

un

1'50

1

bu forastera, Parellada,

un

Comedia

en

un

nn

LES BONES OBRES Comedia
noies.

en

acte, per

noi.

un

ac!e,

NOBLESA D' ÁNIMA. Comedia
8 nois.
EL REIET DE CASA.

Monólec,

VOSTE, SENYOR GALÁN.

en un

per 7

en

acte, per

per noi

.

Diálec cómic

en

un

en

un

acte, per 2 noies.

AUCELLETS FORA DEL NIU. Drama
acte, per 5 nois.

El despatriat, Rusinol, tres actes.

(Publicada per Antoni López.)

en

UN LLAMINER CASTIGAT. Diklec cómic
un acte, per 2 nois.

acte.

(Publicada per Antoni López.)

acte, per sis

Comedia

QUAN SERÉ GRAN. Monólec, per

bu germaneta, Folch y Torres, dos

bu Verge del Mar, Rusinol,

EL

MASÍA.

un

en

ENJOGUESSADA. Monólec, per floja.
QUARTO DE LES RATES. (Agotat.)

ELS NOIS PORUCS.
3 noies y 4 nois.

2

actes. (Publicada per ea escena
Catalana.)

EL BAILET DE LA
acte. per 6 nois.
LA

I

El tresor, Morató, tres actes. (Pu
blicada per Qa escena Cata

lana.)

NOIS

DE

Colecció de 12 comedies infantivoles, escrites
vers, per A. DE RIUS VIDAL.

lana.)

acte.

(Publicada per Qa es
Catalana,)

acte.

PESSETES.

Corre Corretes, Burgas,

1450

NOSTRE

1

PREU: 1

RAL CADA

COMEDIA.

acte.

(Publicat en un suplement de ea
Gscena catalana )
l/int anys després, Bonavia,

OBRES

DRAMÁTIQUES
DE

311bl 12FibbM1T3EIDA
un

(Publicat en un suplement
de la Gscena Catalana.)
acte.

En Doan Bonhome, Pous y Pagés,

quatre actes. (En publicació per
ea escena Catalana.)

PESSETES.

ha tasca,

un

acte.

fflontanyes blangues,

1
tres actes.

2

Els gitanos,

un

acte.

1

Els jambus,

un

acte.

1
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DE GANGUES
Benefici

nostres abonats

a

"bots" de comedies
El la

presentado d'aquest anunci,

acta

nostre Fldministració, Plassa del Pí, 5,

en

s'entregará

en un

per 2 pessetes

les següents DLU OBRtb que constitueixen el segón bOT, que son:
Flis peus de uosté. Comedia
ha Cadernera. Comedia
El testament. Farsa

acte, de M. Palá M.

en un

acte, de fosep Ponsa.

en un

acte, de Lluis Puiggarí.

en un

Els entremaliats. Joguina lírica

acte, de Figueras y Salvat.

en un

Carnestoltes. Diálec de Josep Asmarats.
El bon [ladre. Comedia en un acte, S. Bonavia.
3ordi Flama. Quadro infantil
Al peo de la Creo. Drama

en un

acte, de Adriá Gual.

acte, de Ramón Escaler.

en un

Entreacte.-El Ram de la Passió. Monólecs,
ha Malura. Drama social
Pera la

en un

presentació d'aquest anunci,

no

de Escaler y

Burgas.

acte, de Lluis Viola.

cal tallar el cupó, n'hi ha prou

mos

trant elpresent número el qual sagellarem y retornarem al interesat.
Si 's vol adquirir alguna d'aquestes obres per separat, costen 50 cént. exemp.
Les demandes de fora deuen venir acompanyades de

son

import y

a

més 35

céntims pel franqueix y certificat.

LA

ESCEWA CATALANA
Satnna.n.a.ri rrea.tral

PREUS

DEiSUSCRIPCIÓ:

Un grzmesfre.

NÚMERO

1

pesseges.— L

SOLT: 15 céntims

PAGO A

LA

BESTRIITA

anv:

7'50 pesseges.

