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CATALÁ (PRINCIPAL)
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De

folografia
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EN
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DE

LA

COMEDIA EN
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Y SEI CORRE
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MIQUETA

ACTES

Y Sil CIDARE

cenz)

eatelarta
ESTREDE5 DE riFI sErmann
CLUB FOMENT

Amor,
original

compailyia.

comers y

de C. Bonafoux y

Comedia

-

en

dos

arranjada al catalá

actes,

per Emi

Ii

l'estrena,

En el s programes anunciadors de
tava

hi cons
que tradu
ab el nóm de
ab l'original,

la.següent Nota: Aquesta obra,

encar

hida fa anys per don Con,rat Colomer,
Perdalet pare y fill, no te rés que veure
que's el veritable 'd'en Bonafoux.
L'e<ecució, no fou molt felts. Ens agrada en Forga,
per la naturalitat ab que digué el séu paper y en Per
bellini (N.) en el primer acte, Puig en el segón, estava
desencaixat. Els demés, no despertaren cap interés.

CIRC.OLDE SANS
La fundó que's doná'en aquest teatre diumenge passat
bu a benefici de les families deis pescadors victirnes del da
rrer

réstich.

Drama
den Tomas Llassat.
—

en

dos actes y

en

prosa,

arreglo

acte

L' arranjarnent fet pel senyor Llassat, meretx espur
gar certes paraules, que desfavoreixen de vegades la
situació dramática Coneixém 1' original, y ens atrevim
a dir, que d' arrenjarlo directatnent 1' obra haurta gua
nyat molt més, de toles maneres esperém veure al au
tor en obrcs originals pera poguer apreciar més sos
dots d' escriptor, cosa que ara no podém jutjar com
fora nostre desitj.
L' execució aná forsa aceptable, donchs la senyoreta
Fernandez y els senyors, Forga, Perbellini (germans)
y Faura, ho feren ab gust y cuydado.

PRELUDI
A la

senyorela

M. B. y C.

per' ter versos
velg a tú
iy es fulgor de poesía
la clariana deis teus ullal
Cerco temes

y no més el

Oh,

.

els teus

ulls„cle cel purissim
somrisents,

y els teus Havre

y t' hermosa cabellera
y el teu

front d'espay

de

neo!

La dolsura del ten rostre

cansó,

es

l'esclat d'una

es

la música festiva

dltirambica
De ta

al

amor.

ingénua gentilesa

m' amanyaga '1 gay encía

quel
en

m'anyorausa
flora d'un eaut

bressola

lee

'Mudó reflecta idilio

Ma
y et

!estela ab madrigals,

y el

traellá ma fantasía
blau d' inmensItat.

en un

Cerco temes
y sois

velg

qu' es

ma

t'

per' ter versos

exceleltut,

gloria d'

si en ala bramo

armonice

mena

l'

ANTONI Divf PAgELLA.

•

El

temporal.
programal coMposaven les triades produccions en un
anornenades Poruga, Sirena, Estil lmperi L' escudelló

metro y Mala nit.
En la primera o siga en la comedieta d'en Pm n y Soler,
feren escoltarse relligiosarnent per la selecre concorrencia
'Is protagonistes senyora Xirgu y senyor
produhint
en l'anima una bella impressió de delicada poesía.
En la segona, la preciosa marina Sirena, del ezirni Ape
les Mestres, hi prengueren pan t
distingits artistes senyo
reta Ferrandiz y els senvors Guitart, Vinas, Galcerán, Vi
ves, Capdevila-Guerra y Ferrandiz, arrodonint una inter
pretació excelent y harrnbnica, especialment la susdita ac
triu que agradé moltissirn cantant la delicada cansó mari
nesca de l' obrera; escoltant els intérpretes al finalisar aques
ta, una Ilarga tanda d'aplausos.
Estil Impert, l'epissodi galant d'en Burgas, trobá, com
sempre, una felfs execució ab l'actriu mimada senyora Xir
gu y'l lerm actor senyor Nolla, mattsant abdós una justa
nota de plástica vida imperial, secundantlos destrament y
ab enteresa d' entusiasta, l'actriu senyora Vendrell y els ac
tors senyors Galceran, Capdevila-Guerra y Vinas. El pti

blich, satisfet, aplaudí estrepitosament.
El monólech d'en Rusifíol, L' Escudellómetro, fou inter
pretat d'una manera perfecta y acabada pel senyor Vinas;
trevall esclusivarnent séu y en quina distinció 'os té ja ecos

tumats.
La comedia d'en Pous. Mala nit, tingué els honors d' una
interpretació altament cómica y deliciosa, servint pera Ilu
hirnent de sos intérprets, els artistes senyoreta Ferrandiz
y senyors Vives, Mir y Capdevila-Guerra, que aguantaren
les rialles generals constantrnent, La Ferrandiz y en Vives,
feren una parella nuvial ab carácter de monigotes, qu'els
valglié infinitat d' elogis; en Mir, l'excelent actor chmich
que tenles proves té donades en aquest teatre del séu variat
y preculiar travall d'artista refinar, y qu'en aquesta fundó
es presté ab desinterés ab el séu apoy corresponent, tingué
rnotiu ab el protagonista d'aquesta comedia, pera desplegar
ses facultats rufienesques y la seva verbola graciosa en gra
do superlativo; condicions ventajoses que l' han posat en el
lloch de primer actor chrnich, y distingit y mitnat en tots
els públichs qu'es presenta. Les situacions chrviques que
marca y els listos de bona Iley que sabé sortejar en aques
ta obreta, Ii valgueren una infinitat d' gplausos plenatnent
merescuts; aplaudirnents que's feren extensius als demés
actors

que

Pacompanyaren.

Per final de testa, tingué lloch un escullit concert a pia
no, dirigit pel rnestre Vidal, y en el que hi prengueren part
la primera tiple senyora Italiani, el tenor senyor Gallotré,
el baiz aenyor Martín y el baritano senyor Corts. Les va
nades pesses que cantaren (oren meritissimes, rebent ce-deseó una espontánea ovació.
Ressumiut; la (esta de diurnenge passat, dat el séu fi be

néfich, apr)rtá

un

escullit

contingent

entussrasta

y altruhista

L-&

eena,

~lana

esLo

que ademes de la seva manifestació de generositat, esterio
risa el su agrado y sirnpaties envers les obres escullides,
premiant dignament als séus intérprets y executants.

e

PRINCIPAL
Recullint simpatíés del publich, ha debutat l'actor ch
mich Doménech Aymerich, artista d'envejables mérits, que
hem aplaudit constantrnent a Romea durant les tres darreres
ten] porades. Tant en Els savis de Vilatrista, com en A cal
Notan, Aymerich va portarse com un excelent grados.
Hem vist de nou a les taules d'aquest afavorit teatre,
drama de Guimerá Mossén Janot; Dol d alivio, y Ele jochs
fiarais de Camprosa, de Rustriol, La torre deis sustos, El
testament de la tul y L' hostal de la hebra, arranjawent d' en
Franqueza, L'amich Cirera, d' Lscaler; La cosina de la Lola,
de Godo; Sfrena d' Apeles Mestres, La tornada del Titó, de
Camprodón, etc. etc.
La Xirgu feu un benefici expléndit, representant Zaxd,
com ella sab ferho.
Per aquesta funció s'ompli el teatre a
vessar, proporcionant un segón pie al representarse al
següent día. Molts y de bon gust foren els presents oferts a
la eminent actríu, qu' es vejé festejada durant tota la nit per

distingits literats.
següents obres en tres actes: Saya Nova
(Godo.) Senyor Civil, carrer de Governador (Baró.) A con
distret: sageles noves (Anís) y La pesca deis llagoslins (Fran
queza.)
nostres

Están

mes

en

estudi les

ROMEA
Un grop d. aficionats al art de !'alía wanisaren una fan
ció, dijoas passat, a benefici de les families deis naufrechs
del últim temporal, en la qual s' hi representa el chaina La
Mas e y el sainet La reyna del cor.
Cooperaren desinteresadament les clames s.nyores Barrí
(Emilia), Panadés y Faura, que foren secundades pels se
nyois Amell, Buil, Santiró, Vallés, Tassis, Sanjuan. Pru
nera, Sola, Teixidor, Caste!Itort, Soler y Pujadas.

En una fundó a benefici de les farnilies deis náufrechs,
dijous passat, va representarse el drama de Crehuet La mor
o, anant 1' interpretado a cárrech de les senyores Baró
(Emilia), Verdier, Fremont y Huguet y els senyors Tor y
Sa-ntacana. També s' hi repres-nta el rnonblech Mestre Ola
guer, executat notablement per en Jaume dorrás..

PER PUNT
A 1' actor

Miguel Strvent

té fama de prudent,
primmirat y dilligent.
que

Del Teatre ferm puntal
teuiu fama y ardidesa;
estilista original
poseu basa ben entesa.
Vostra ensenya pimordial
d' habitut y esplendidesa,
es en
a un

tot esser
extrem

puntual

de tal raresa,

que 'o el lloch hont sou cridat,
tém ps o cás hont sou cornptat

resurneix

vostre

ezreativg5
Ateneu

del :districte II
sirnpátichs aficionats
Albert Nino y J. Puig y Puig
celebraren el séu benefici '1

diumenge passat, posant en
escena '1 drama Les presuma

1111

la qual

de noys, obra, en
més de Iluirshi '1s benefi
ciats van recullirhi merescudissims aplaudiments els se
nyors Boquet, Compte, Grau, Hoces, els germans Gloses;
Guiu, Marxuach, Martori, Val Is y Constantí.
La part encarregada a la senyoreta Du,án, bé; lo mateix
podem dir del paper confiat a la senyora Papell; com també
la nena Morer que va estar felissisima fent de *María»
Finalisá la vetlla ab 1' humorada d' en Mallo!, La malaltia
de moda, que feu riure con tinuament a la concorrencia les
agudeses d'en Grau, la pose del' Alfons Marxuach, la flema
d' en Cornpte, la serenitat cl` en Gloses y la rnay prou alaba
da d e la Durá

1.$144L111P11

.

Petit Apol
completare! programad el diumenge al vespre, el di
rector del quadro senyor Cuyás y la simpática actriu senyo
reta Lozano, ens feren el diálech d'en Graells Boyrina de
sol, dihentlo bastant bé y escoltant aplausos.
Pera

La

Granota

(Agrupació Primavera.)

Burgas, fou 1' entrant que 'ns serví
el diumenge al vespre. Hi prengueren
part la senyoreta Persiva y els senyors Moles, Carmany,
Veciana y Xarlant, que ho feren regulartnent.
Seguidament ens donaren La Tosca. La senyoreta Persiva,
feu una protagonista deliciosa y detallada, valguentli forses
aplausos. Al senyor Moles, intérpret de l'«Scarpia», Ii reco
maném que 's fixi millor en el llibre y que'n fagi un petit
estudi, sols un petit estudi y allavors es convencerá que
aquest paper no es tant fiero com eh l s' ha imaginat. El se
nyor Cunellas, en el primer acte ab el «Cavaradossi» tingué
escenes felisses, pero en els restants decaigué totalment. Als
demés, com gneis hi venía massa gran l'obra, tarnpoch hi•
pogueren ter rés que mereixi menció.
en

aquesta agrupado

Nova germanor
la tarda es posa en escena Flors y violes,
d' en Crehuet. Tots els intérprets ho feren be y aquets foren
les senyoretes Mestres y Puig y els senyors Schraffino, Mo
lina, Millastre, Sans y Aleranv.
Per final va ferse Gent de pieza, d'en Bori y Fontestá. La
simpática y estudiosa dameta Ramona Mestres, ens presentá
una «Cinta» digna de recornenarse. En Millastre estigué en
caixadissim .en el «Fellu» y en Vidal, en el «Cisco», va estar
felís. Ajudaren al conjunt que bou magr ífich en Soler, l'
Schiaffino, en Rojas, en Cerina.° y la Puíg, que deis seus
papers corresponents en feren una labor conciensuda.
Felicitém al director senyor Casals, per la bona direcció y
celebraríam que repartis sernpre els papers com ho ha fet ab
El

diurnenge

a

Ateneu de Sant Gervassi

ser per tot sempre 'I primer
y el més vist capdevanter
y el més... punto filipi-no.

BORRELL.

,

a

aquesta funció.

desti-no,

J. VIVES

Obrer

Els

Les Germanetes, d'

CóMiCH

+.

La verge boja, fou 1' obra qu'omplí el programa él diu
menge passat, qual dese mpenyo y presentació escénica, per
part de la companyía que dirigeix en Pere Puig, deixá
quelcom que desitjár. Els elements d'aquesta companyía no
están a la deguda al saria en l' interpretació d'obres d'aques
t a clase.

•

Seena
eatalana.
Cassino F-oment (Sant Andreu.)
Organisada per la societat A. N. R. d'aquesta barriada y a
cárrech de Pagruparnent «Joventut Ateneista» que ab tan
quin bene
acert dirigebt en F. Turné Carbonell una tunció
pobres
fici liquit anaba destinat a engroixir la capta que pels
pescadors, víctimes deis darrers ten: porals ve etectuantse en
aquesta ciutat, posantse en escena l' aplaudit drama de l'
I. Iglesias La varca nova, que sigué rnolt ben desernpenyada
pels estudiosos y entusiastes joves, que componen la
citada agrupació; sois tal ém constar que aquesta vegada
no
sabém
era d' esperar, car
no han estat tan telissos com
escasses de públich o
si degut a la fredor ocasionada per
acte, aquella
a qué, qu'alguna escena, sobretot en el darrer
de remitgers y patróns, va fiuixejar quelcom. No obstant,
sigueren aplaudits, obligant al final de l'obra a que 'I senyor
Iglesias autor y senyor Turné, di,.ector, se presentessin a V
hont agraida la concorrencia els
aplaudirnent.
Seguí en aquesta la comedia Un cop de
escena

tributá

un

calurós

estat executada pel
senyor Llach y essent adrnirablernent secundat per altres jo
ves de l agrupado «L'Avansada» de la societat organisadora
de la testa.

Centre Autonomista Cátala de Sant Gervasi
El día I 9 a la tarda tingué lloch en aquesta important en
titat una representació de la obra en dos actes L' enigma,
qual execució, salvant algunes petites -deficiencies, va anar
de primera, donaut tots els intérprets el degút relleu a sos

personatjes respectius.
Cassino El Progreso de Sant Andreu
Debuta en aquest teatre el passat diumenge, la compan
yía que dirigeix el senyor Joseph Gubert, posant en escena
el drama d' en Rusinol El místich, magistralment executat
per el senyol Gubert, essent rnolt ben secundat per el sen
yora Guerra qu'estigué encaixadíssirna en la «Francisca»,
la senyoreta Morera, senyora Alegret y els senyors Davit,
Blanch, Pallach, Estefa, Rovira, Mateu y Arivor.
La comedia d' en Pons y Pagés Un cop d' estat, tingué '1
clon de la testa, ab la que leren les delicies del públich, les
Sres. Gueria, Alegret, Morera y els senyors Maten, Rovira
y Estela.

L' Artesá
12, posaren en escena una sarzuela castellana
y la pessa Un tros cl' home, y el dia 19, La Verje boija, ab
una execució molt digne per part de tot 'I quadro dramátich.

Diurnenge,

Ateneu Repúbboá de Las Corts
El benefici de la senyoreta Caserra que va tenir Iloch el
diurnenge passat, se va veure rnolt concorregut per les mol
tes sirnpatíes de que gosa dita senyoreta en aquella entitat.
Les obres escullides toren la comedia en un acte La plan
xadora y el drama en tres actes Aucells de pas. L' execució
la segona la beneficiada
en la primera anN ajustada, y en
interpreta el paper:cle «Lina» superiorment y ab molta inge
nuitat, matisant les escenes de més dificil situació, un bon
travall feren també les senyoretes Pepita Roca y Grevol en
Ilurs papers, en Cüells y Ferrán, mirjanament, en Saladrich
discrets, y els demés curnpliren com podien. La beneficia
da bou ovacionada al final de tots els actes.

MACA.—Come
actea, de Ig-nasi
Iglesias, Estrenada al Teatre
LA

dia

en

NOI-A
tres

Romea el día 10 de

Institut de Sant Joseph de Sarriá
Diurnenge passat per la tarde tingue lloch una funció, a
benefici deis naufrechs, posantse en escena el drama Enve
ja y Caritat y la sarsuela El Sant del amo. La direcció ana
en I' execu
va a carrech d'en Pau Sostres, puíg se conegué
ció del conjunt, que sigue esmerada

y

eminent

Club Foment
direcció
senyors
Forga-Perbellini representa
la
dels
Baix
donchs se veya de vega
ren Sempre amor, que aria regular,
des certa poruguesa en les colocacións que desfigura va
bastant els conjunts escénichs. L'obra es d'una intensitat
melodramática y al no donar la justesa reyal, feya que can
ses al públich.
S' hi estrena Lo

rústich,

que

ja 'n parlém

en

lloch

corres

ponent.
Pel

mes

vinent

estrena

Hi han pres part, com de costúm, la senyoreta Elisa Palau,
els senyors Daroca, Cirera, Esquis, Val iespí, Pons, Martí, Vi
llar, Cirera (J.) Albardané, Rigol, Llansá, Riesco, Aymerich,
Margarit y Plá; la nena Rafela Luna y el nen Saperas. Tots
junts hi han posat son valuós esfors, sortint molt airosos.
La presentació y direcció notables. Es de elogiar princi
palment el nou apoteosis que causa un gran efecte per so
novetat.

junts

al

xis lliure

de

les incorreccións

que mostraren

gneis concells.
una

sincerítat que

La lectura
d'una

l'honra,

algúns unichs,
Iglesias, ab

ha acullít benevolament.

de La noya maca,

producció completament

ens

ha interessat

nova

com

si

es

trectea

per nosaltres.

Agrahtm atenció que ha tingut l' autor d' enviarnos
piar, que '1 coloquem en llocb preferent de nostre llibreria

un exem

EL RESTAURANT DE LA PLATXA —Sainet de costuras
en

un

(tete,

vlla

-

Vldeles.
M estrenarse al Romea, l' any 1908, douarem nostre opinió res
pecte les condiciona artistiques de la present obreta.
A vuy Phem llegit ab gust, haventue tret una impressió favorable.
terna,

de Ramón Ramón

de La Princesa llunvana.

Joventut Católica de Sant Lluis Gonzaga
Ab un pié a vessar s' ha donat la dariera representació de
la sarsuela pastoril en un prblech, tres actes y set quadros
La Infancia de Jesús.

Rebin

dramatureh

publicar impresa la seva últi
ma_ comedia 'os l' ha mostrada
quelcóm diferente, cambiant el
carácter d algun tipo y supri
raint detalle, lo qual favoreixen
en total a 1' obra, quedant ai

Joventut Tradicionalista de Sarriá
representat
el drama en tres actes L' hereu Escampa
S' ha
la pessa Celos d' un Rey, ab un desempenyo ajustat; els

que hi donaren més relleu en execució foren la Merca
der, en Casals, en Vilá, en Marquet y en Plá

Novcmbre

passat.

nostra enhorabona.

EL .CURANDERO. NOU.—Sainot en un acte, de Ramón Ramón
andales.
També parlarem d'aguaste obreta, al estrenarse al Principal, la
pocha mes" recomenantla per sea bondats.
liem gaudit lambe la lectura, mercés a la galantería de son autor.
Aquestes dugues pesses s'han publicat en la Biblioteca de «De
tots colora..

~aria

e

ndo8trecs

eorresponsals
-

Illasnou.--«Secietat
La Calandría.» Diumen
ge prop passat, tingné
Docta una fundó per
la companyla d'aficio
nats

nyor
ta de

dirigeix e! se.
Espinosa, compos

que

tres sa mueles cata
lanes y el monólech La

real, recitat pel
senyor Moneo.
marxa

9

M MONEO.
J

•

011
E

L'iuterpretació va
bastant ajustada,

anar

sobresortint en Moneo y la Carme. La direcció, bona.
També en el «Teatre C:assino.» Ab la representado de La
_testa del blat, obtingué un nou éxit la «Companyia Johan
nus.» Tots es portaren
com a bous, y a cada
un d'ells co
rrespón una part deis aplausos qu's' els hi tributaren. Bona
bona feyna la d'aquesta Companyia.
El deliciós Malí de festa de l'Anís, tingué
interpreta ab en Johannus y la Persiya.

feyna,

Igualada.—Teatre

«A tanda

Igualadi de la

uus

classeobr

bons

era.»

Día 19.

Desitjosa aquesta

Societat de contribuir a l'acció de tot
aliviar en lo possible la desgracia deis
pobres pescadors víctimas deis da rrers temporals, va orga
nisar un gran festival exclusivameet benéfich, no per pura
vanagloria, sinó ab l'unich inteut d'exercir la caritat aixu

Cataltinya dirigida

a

guantes Ilágrimes y fent una mica Inés passadora
Iba
urada
sort de la gent de mar.
Ja
Algunas entitats y particulars, ab un desinterés que'ls
honra, s'oferiren a cooperar al festival, haventse executat
gant

unes

ma

el

següent programa:

Primer: Sinfonia per l'orquesta d'aplasta població «La
Comarcal.»
Segón: Sessió de cinematógraf, arnenisada pel quintet
que dirigeix nostre paisá el mestre del orfeó senyor Jordana.
Terca': Concert per,l'«Orfeó del Noya» qui canta ab mol
la -finesa les cotnposicións següents: «Sota del olm,» chor
mixta, sis veus, Morera. «!Oh quin bon eco!» a dos ahora
mixtas, N. de Jassás. «Etnporela,» sardana per la secció d'

bornes, qua tre veus, Morera. «La patria nova,» chor mixta
ab solo y acompanyament de piano y armonium, Grieg.
Aquest número sigue el sobresalient de vetlla per la molta
justesa ab que canten, per lo escullit de les pesses y sobre
canten de un modo magis
tot «!Oh quin bon eco!» que la
blanca y
tral. Les da misales ab la típica mantellina o polla
layen
l'escenari
ab
grupos,
distribuits
per
els netas y nenes
goig digne d'admirar.
Quart; El drach, pessa dramática en un acte, original de
escena pela aficionats del
en
en J. Pous y Pagés, posada
secundats
per
les aplaudidas actrius
«Centre Republicá»
Domenech; la senyora
senyora María Panadés y senyoreta
admirar,
a pesar de ser
digne
d'
Panadés ens feu un travall
dimensións,
se feu aplaudir dos o tres
de
poques
un papar
vegades; eta detnés personatges, forsa ajustats, de manera
que l' obra sortl del tot arrodonida.
un

Quint: Concert pel chor «La Llantis,» qui cantit «Els pes
cadorss y «Xiquets de Valla.»
Sext: L'Ave-María de Gaunod, Mili en un acta, original
de'n Rawn Jofré, posat en escena per la secció d'aficio
nats del «Centre Moral,» secundats per les mateixes senyo
res Panadés y Domenech, el conjutit forsa bé, distingintse
la senyora Panadés; la direcció bastant regular.
El conjunt de la vatIlada resulta agradosa y el ',timarás
públich que orn plena va el teatre, sortí del tot content y sa
tisfet.

Pagadas les damas y domes gastes, del ingrés obtingut de
taquilla y la venda de postals per les damisela% de nostre
Casal, quasi pot asegurarse que s'aproximará a 800 ptas.
la cantitat que a' enviará pera engreixar la Insta de suscrip
ció que «El poble Ca tala» te oberta a tal objecte.
Manresa.—aestre Conservatori.» La companyía Vila

llonga-Mestres-Coy,

en
aquest
conjunt es forsa aceptable. La da
rrera producció catalana, ha sigut La taberna, que obtin
gué una interpretació magistral. Les sanyoras Mestres,
Sennys, Coy, Carnicero, Masriera y Olano, (L. y E.) foren,
ab son artístich travall, moli del agrado de nostre públich.
El senyor Vilallonga estigué colosal, captantse aplausos y
simpatías del públich. Eta actors Cinca, Montesinos, Ani
men, Gonzalez. García, Tubau, y Cabruja no desmereixe
ho feu anar bé.
ren gens el conjunt. l.a nena Coy,
«Joventut Católica.» Diumenge passat, a la tarde, se re
presenta '1 drama Com les blives y la pessa La mágica negro.

teatre; la companyía

continua ab éxit creixent

en

Lloyda.—«Saló Novetats.—El diurnenge, 19 del corrent,
la companyfa que ab tant acert dirigeix l'aplauda primer
actor senyor Casals, representa el drama La mare.
L' execució que donaren a 1' obra del ilustre Rusifiol,
fou inmillorable. fent especial mandó de la senyora Ca
zorla, encarregada del dificil papar de protagonista, que;'n
una verdadera creació, arrivant a lo seblírn en el final
quart acta; el senyor Bipoll, en el papar de «Manel,»

feu
del

estigué molt correcta en tota l'obra, y en algunas escenas
del segón,bercer y quart actas, molt falla; el senyor Casale,
molt 'be la
en el papar de «Albert,» hi estigué inimitable;
senyoreta Martí; ala senyors Balsells y García, (aficionats
que travallen junt ab la companyía)encarregals deis papers
de... «Critich» y «Isidro,» respectivameni, ala hi venía un
xich gran !la casaca; els denaés ajudaren acertadament,
surtint tota plagats a rebre eta aplaudiments que'l públich
els hi prodiga, en pretni al séu esmerat travall, al final de
cada

acte.

Dillúns, 20, en el Cine Poliograf, qu'es ahont travalla
l' ~mentada companyla els días no festius, represente el
mateix drama, ab el rnateix éxit del día anterior.
Port de la Selva.—En unes elocucións, firenades pela
vehíns d' aquest poble, Esteva Abras y H. Nadal y Mallo',
se queixen de que el President de la societat Laflor de Maig
s'hagi mostrat contrari al acta benéfich de fer una fundó
pera recaudar fondos pera engroixar la suscripció que tot
Catalunya a obert a favor de les familias deis naufrechs
del últina temporal.
Es molt criticada la actitut dela senyors de la .societat
expresada y mes encare la forma de desatendresen que
s'expresa en una carta firmada per don Antoni Cairó.

Granollers.—La companyía que acula en <La Unió Llí
beral», ha anat posant, entre altres obres castellanas, Feli
citat eterna, Los tres toma, La casa tranquila y Per massa bb.
Lo diumenge prop-passat fou dedicat a dar funcións a

"

•~1/..."

giskelina,

eataiana

benefici dala pescadora de la costa, posant en al «Casino de
Granollers» y per la secció de la casa dues obres castellanas
y la rondalla dramática La ma de mico.
Hl prengueren part, a mes de la senyora
senyors Clotet, Terrades, Margarit y Parera.

Vendrell,

Ir.gg•

:s"Y

los

)

A la nit «L'Esbart Artistich» organisá un festival a «La
Unió Lliberal» en quin hi tingueren son corresponent lloch
les societats Corals «Amichs de la Unió,» fLa Unió,» aficio
del cassino
‹L' Esbart.,
Els del casino feren una obreta castellana.
eL' Fabart Artístich» posá el ciiálech Jugar a casals, jugat
per la senyora Vial y senyor Castellet ab bon xich de gust,
y'l drama en un acta Lo Palró Pere March, per los senyors

nostre número

nata

Capel la, Boix (M.) Esta pe, Balús, Castellet,
senyora Varela y nena Tapias.
Ido feren tots be. L'obra agradá.

Boix V.

Bruges,

Sanell,

Ria roban.» Diumenge dia 12, se
Les Joyes de la Roser. Per cert, qu'es de les
obres irles ben fetos qu' hem vist no aquest teatre, per part
de la «Roser,» senyora Pallarés superior, podérn dir que 'a.
captá les simpaties per tota la temporada.
Seo de

posá en

:157

Urgel.—«Teatre

escena

En Cardona «Maten,» molt bé com a debutant, en tota
els senyors Banús, Orriols,Dalmau y Salvat cumpli
ren com a bons aficiona ts en sos respectius papera; rnalt bé
'1s nens y nenes, la direcció, bona.

obra;

Girona.—eLa A rnioat.), La agrupació Foch Nou va do
nar una representorio del
preciós drama d' en 13 asirio! L'

Escampa; el dia l9 a la larde.
«Coliseu Imperial.» La companyía Catalana d'actora afi
cionats, están preparan una funció, a benefici de les victi
mes deis última
temporals.
Hereu

(RECULL

DE

a

al:

"Manelich“

FOTOGRAFIES)

A nostra crida han respost la major part deis actórs
catalans que han representat ab éxit el portentós dra
ma que ha donat celebritat r la figura a qui
volem de
dicar un número extraordinari de LA ESCENA CATA

•

LANA.

Recullides ja un bon número de fotografies y ajun
tantles ab les altres que ia possehiem hem comensal els
travalls d' organisació pera presentar al públich el re
cull de Manelichs, que dedicaren] als autors de la crea
ció y encarnació del personatje que ha recorregut tri
omfal bona part d' escenaris d' Europa y América.
Aclors: Enrich Borrás, Antoni Piera, Pere Codina,
Ja ame Borras, Enrich Gimenez, Enrich Guitart, Miguel
Rojas, Alexandre Nolla, Enrich Casals, Ferrán Vila
llonga, August Barbosa, Andreu Guixer, Agust1 Sau
mell, Lluis Blanca, loan Munt Rosés, Toseph Terrades,
Fabiá. Mercader, Victoriá Benedicto y loan Santa.
cana.

Aficionats: Pere Boquet, Albert Papiol, <Johannus,s
Grau Buxedas, Pau Galbany, Manel Moneo.
Els demés retrats que no constan en la Ilista, no han
sigut aprobats per la Direcció.

Prat del Llobregat.—«Sala la Moderna.» Ha debuta t la
'asuela de guitarrea y bandurrias «La joventut del Prat,»
que dirigeix en Rafel Batalla. S' ha posat en escena el dra
ma d'Iglesias Jovenlut, pel director Joseph Casas, y les se
nyores Pepeta Romagasa y Antonia Ugas y els senyors
Parés, Paretas, Llopis y Roca.
Tam bé s' ha represasen ta t el drama de Salvador Vi la regut
La 'sil deis Reys, posa t en escena per Jaume Parés y deseco
perlyat per la simpática nena, que fou molt aplaudida,
Clara Casas y les senyores Romagosa y Ugas y eta senyora
Plana, Batalla y Casas. Per fi de fasta, la bonica comedia
de Lluis Millá, La capseta deis petóns, desern penyada per la
senyoreta Romagosa y els senyora Casas y Parés, ab molts

aplausos pera

—7

tota.

Pera Cociiria.

en

50b 50bET...

Ebeena

Catalana

but tindrá lloch el divendres dia 3 de Mars ab l'estrena de
la grandiosa obra del genial Guirnera; Andránica, y la co
media L' Hostal de la Llebra.
Dita companyía donará a conéixer per primera volta a

següents obres: Andrónica (3 actes),Guienera;
(3 actes), Franquesa; Miqueta y sa Mare
(3 artes), Vilaregut; El Dallabaix (4 actes), Rusirloi; El
Testament de la tia (3 actes), Franquesa; El Zinch calós (Los
Gitanos), Vallmitjana; La Pesca dele Llagostins (3 artes),
Franqueza; Zd-/c) (5 actes), Costa y Jorda; La Dama de les
Camelies (3 actes), Vilaregut (nova.)
Sabadell les
La Cambrera
a

l':inrnensa satisfac

Tením

ció d'anunciar a nostres lec
tors
que l' eximi poeta y
eminent dibuixant Apeles
Mestres está ja deslliurat, de
la malaltia que durant dos
A.

NI EST RES

l' ha

mesos

tingut

esclau al

habent arribat a un estat
greu y perillós.
Hem saludat al mestre a
qui ti desitjém:curta conva
lescencia.

cJ

L'empresa

Principal,

del Teatre

té

já

en son

poder,

pera

primera ocasió, els nous drarnes, La Reina Jove
y El Despatriat,
De La Reina Jove, d' Angel Guirnerá, en serán els protago
nistes, Donya Marguerida Xirgu y Don Alexandre Nolla.
De El Despatriat, de 'antiago Rusirlol, en serán els prota
gonistes Don Joaquirn Vinas y Donya Maria Morera.
estrenar

a

la

Encapselada pels artistes Enrich Gitnenez, Gastón A.
Mántua y Joana Bozzo, s' ha forrnat una companyía d' ac
tors catalans que donará una volta per provincias espanyo
les, representant les mi'lors obres del repertori castellá.
Els desitjérn forsa sort y aplausos en gran.

S'ha constitult

Actors: Pere Codina, Artur Ruxens, Lluis Blanca, Andreu
Guixer, Lluis Puiggarí, Rafel Bardém, Joseph Pubill, Ra
món Tor, Joseph Font, Artur Balo t, Santiago Arnorós y
Lluis Baró.
Mar y Cel, de Guimerá y L' ase del Horlelá, de Vilanova,
son les obres escullides pel dia del debut.
S'estrenará en cata la La Miralta, drama en tres actes del
gran Guimerá, obra que, traduhida al castella ja estrena el
inatelx Ccdina quan formaba part de la cornpanyia Gue

rrero-Diaz de Mendoza.
En Guimerá ha prornés entregar
tes,

que's

titulará Al

mon

blau,

a

L'Iglesias

ha ofert

son

que creyém

drama en tres ac
obra encare falten

nou

qual

simpatíes

de tots els autors catalans, que
«sin trampa ni cartón.*

Gandia y Neus Codina.
Actors: Ferrán Bozzo,

Batel Masíp, Manel Ballart,
Joseph Lapera, Gaspar Furquet, Manel
Espinosa, Agustí Saumell, Joseph Xucla y Joan Novell.
Director d' Orquestra: Pene Puig.
Debutará ab el vaudeville Una passió de son.
Eduard Torres,

L'opera de Terra Baixa, de Guirnerá, estrenada en ale
many ab el titol de Tiejland, y representada ultitnana?nt
en el nostre Liceo, ha sigut tradnhida al catalá per en Joa
quim Pena y será cantada per primera volta el dia de la inau
guració del Tea tre Principal que s' está constituhint a Ta
rrassa.

La cantará el

tenor

Palet.

O

-

la Societat «La Granota,» des
bona campanya, la cornpanyía del

perteneixer

a

prés d'haver realisat una
actor-aficionat Ricart Mallorquí.
Aquest entussiasta y aplaudit director a rnés de contar-ab
la bona cooperació deis distingits aficionats Andrés, Pelegrí,
Soler y Trul I y de les actrius Ugas y Aldavó, ha reforsat la
cornpanyía ab bons amateurs y es pi oposa per la Quaresrna,
fer una sortida per els principals poblets de Catalunya, re
presen tant

género

antich y modem.

D' última hora.
L' empresa del gran Teatre del Liceo ha contractat al pri
mer actor Pene Codina pera que posi en escena y representi
en catalá les tragedies Antigona, de Sófocles y EdmondLde
Goetthe.

Aquestes obres, porten ilustracións musicals del Mestre
Grignón y serán presentades ab gran aparato,
corres ponent a la importancia del coliseo.
Se donará dugues representacións de cada tragedia, co
Lamotte de

rresponents als dies 12-19 y 26 de Mars y

a

d' Abril.

Nostre folleti

interés.

esperaben

un

galán

o

Al «Teatre Euterpe», de Sabadell traballará durant els
divendres de Quaresrna (dies 3, lo, 17, 24,31 Mars y 7 Abril),
la celebra la cotnpanyía córnich-drarnatica catalana del tea
de Barcelona dirigida pels reputats prirners
senyors
Goula y Guitart, de la que formen pan t les
actors
eminents primeras_ actdus senyores Xirgu y Morera. El de

Principal

catalana de vaudevi

drama inédit La Montanya, obra de

despertará napa

En Rusinol també ha promés quelcom, si li donen temps
de ferho. En fi, que, per obres no 's queixará en Codina, si
puíg cornpa ab la
es que les circunstancies n'hi dernanen,

tre

cornpanyía

-

un

donarhi els últitns tochs.

espectacle

nova

lle, que debutará el 4 de Mars al Teatre Apolo de Valencia.
La direcció anirá a carrech del senyor D. Bonaplata Alen
torn y está formada per les següents firrres:
Dames: Pepeta Mateu, Dolors Marsal, Matilde Leon, Ro
Emilia de la Vega, Matilde
sa Gotarredona, Blanca Leon,

Ha deixat de
Ha quedat constituida la companyia que baix la direcció
del notabilissim primer actor Pere Codina, cornensará a
actuar el dia 4 de Mars al Teatre Romea. Aqui van els norns.
Dames: Concepció Llorente, Montserrat Faura, Mercé
Ferrer, Antonia Vallvé, Assuropció Paricio, Angelina Bales
troni, Carme Huguet y María Pinet.

una

No acaba avuy, com creyem, que acabaría la her
comedia de Robert de Flers y Caillavet, arran
jada al catalá per S. Vilaregut
mosa

MIQUETA

Y SA CDARE

donern el penúltim folleti, ja que acabará
en el número vinent y en el mateix folien se publica
rá sensera una producció teatral en un acte, degutia a
una notable firma.
Al acabar la present obra nostre folletí sufrirá nn
cambi radical que estén) segurs que plaurá molt a

Avuy

nostre

en

públich.

—
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PTES.

Biblioteca Popular Teatral

La malaltia de moda, MaI101,
Carnestoltes, Asma ra is.

0'50
050

1

.

Suscripció

2'50 pessetes trimestre.

Un ocie cada setmana.

Total: 13 actes, que valen
y

OBRES PUBLICADES
Primer trimestre, de Abril

PREU:
PTE8.

.

1 actes.

.

.

Vilacalmosa, Artís..
Felicitat eterna, Puiggarí.
.

.

.

El bou lladre, Bona vía.
l'astilles Hércules, Henne
quin y Bilhaud.
La Reina, Barbosa.
Massa tart, Marinel-lo.
A la Prevenció, F. Codi

2'00
0'50
0'50
0'50
0'50

1

1

.

.

»

1
1

.

.

1

3

.

Dorm, Campmany.

»

1

.

.

.

1
2

Total: 13 actes, que valen ptes.
y h.s.n.

chostat

Segón trimestre,
A cal

7'00

ptas. 2'5c)

de 9uriol

.

.

Un cop d'estat, Pagés.
Sabes al cap, Roig.
La Tosca, Sardou.
Zazá, Bertón y Simón.
Un gendre del altre mon,
Saltiveri.
Soltera, Casada y Viuda,
Lluelles.
La Marmota, Conrat Roura.
.

.

.

•

.

.

.

.

•

.

.

.

1 actas.
»
1
1
4

»
»

5
1

»

CrOsts.t

1
1

»

»

050

»

-

.

.

1

SORTIRÁN:

(Gual.) Don Joan de Serra

Jordi Flama,

llonga,

ele.

Saynets vells ab
Colecció

versos

nous

\ELLA

El casament d'en Saldoni.
La

0'50

1

El dívorci de la

Marguerída.

Xarop de basto
La clau de l'escaleta.
Peix al

cove.

Trampes son trampee.
!Setze garrotades!
!Arri!
Cuscunilla el Sagristá
Cada satjnel iC) centims.

7'00

ptas. a' 5C2

Cercar trimestre, d' Octubre

a

.

.

.

.

.

e

3r de Desembre

Homes de tira, A. B. C..
La Cadarnera, Ponsa.
Els entremaliats, (Ribot ij Botar)
Un quefe de la Coronela,
A. Ferrer y Codina.
Tot bon caballer... Alexan
dre P. Maristany.
La cosina de la Lola, Godo.
El testament, Puiggarí..
A ca la modista, Asmara ts.
!Ale peus de vosté! M. Palé.
.

0'50
0'50
0'50
2'00
2'00

0'50
0'50

1

Total: 15 actes, que valen ptes.
h.s.n.

.

0'50
0'50
0'50
0'50

Les calses del senyor Anton.

.
.

.

1 actes.
»
1

primera de Nadal.
A Sant Boy falta gent.

30 Setembre

a

Tasca, Vallmitjana.

Entre gitanos, Vallmitjana..
Home casat... burro espat
llat, Bonavía.

06960

Apotecari, Millá y

Asmarats.

:?7

050
0'50
1'00
0'50
0'50

31 de filars

a

Un crin] sensacional, Puiggari
Aires de mar, Vallmit;ana..
La

Ignocencia, Aulés.
Matrimoni felís, Ba rbosa

h.a.ti costatt ptas.

Quart trimestre, de ganer

7uny

30

a

7'00

ptes.

.

.

.

1 actes.
1
»
1

0'50
0'50
0'50

,

o'

.

BetnnEmarl

3

»

-

2'00

"reatrEt1

PREUS DE SUSCRIPCIO
2 pesseles.— Un (my: 750 pessetes.

Un trimestre:
1
1
1

»

1

»

1

»

»

»

0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
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