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PRINCIPAL
ba dama de les ea

melles.—Drama en
cinch actes, d'Ale
nandre Durnas
Sempre es d'es
timar qu'una em
presa procuri donar
la má als autors
novells y sobretot
si aquets son com
el senyor Dumas,
que, a dir vritat,
demostra bones condicións pera el cultiu de la lite
ratura dramática.
La dama de les camelies, estrenada dimecres, día 22
es una obra que si vé es vritat que
está fea segóns la
técnica de nostres avis, en cambi revela, com hem dit
abans, bones qualitats en son autor, qui, si continua
escribint potser produhirá quelcum interessant, ja que
se li veu demostrada afició y cert ingeni en tramar ar
guments.
Fstá ciar que, com tota obra primarenca, La dama
de les camelzes conté escenes defectuoses y equívoca
cións imperdonables en la pintura deis tipos. Aixd no
li hauria passat al senyor Dumas, si al imaginarse una
Marguerida Gautier s'hagués pres la molestia de corre
mon y observar d'aprop aquesta mena de senyores
tant
fácils d'estudiar.
Totes aquestes incorreccións s'han dissimulat gracies
a que el senyor Dumas ha tingut la sort de trobar una
Xirgu qui ha sapigut posar en l'obra la forsa qu'hi
manca, com també han fet els demés intérprets, als
quals deu estarli molt agrahit el novell autor a qui ti
aconcellém que si fa un'altre obra teatral, procuri fer
els actes més curts, puig el día de l'estrena que res
senyém sortiem del teatre a les dugues tocades.
Es de creure que l'autor deu tenir molts amichs, ja
que el coliseu estava plé de gom a gom.
ROMEA
ba den perduda.—Irnpressió escénica en un acte, de

juli Vallmitjana.
Com en Eh Yambus, aquest observador autor ha
volgut presentarnos un quadro de la vida real, portant
a les taules uua acciO viva qu'ha donat motiu
que en
a

Codina y la Llorente fessin la creació de dos papers
que resulten d'un relleu extraordinari.
Al final de l'obreta el públich aplaudí freneticament
y tant els artistes com l'autor se vegeren obligats a sa
ludar

repetides

voltes.

ATENEO OBRER DEL DISTRICTE II

Flmors

lustrats.—Passatemps

en un

acte

d'

en

Joan

Matamoros.
Una comedieta més que, com totes les estrenades en
llochs particulars, no poden censurarse, ja que 1' autor
ho presenta sense pretencions.
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CIRCUL DE SANS
Continua la companyía que dirigeix el primer actor en
Jaurne Borras.
El día 25, van representar la comedia d'en Francesch Carn
prodón, La teta gallinaire, ab un veritable entusiasme y
acert digne de tots els elogis. Hl prengueren part l'actriu
senyora Baró (A.) y els actors senyors Borrás, Galcerán, Mas,
Cervera y Buxeda. El públich satisfet no escatimáls aplau
sos.

El diumenge, 26, el quadro d'aficionats de la casa va
posar en escena la magnífica tragedia del mestre Guimerá,
L'dnima monta, baix la encertada direcció d'en Joan Drets.
Va ser posada ab una explendidesa qu'es d'agrahf, tant a
lo que pertanyia en decoració, com P n vestuari y armería.
L'interpretació de !'obra, que dit sía de pas es una grosa
y soperba producció molt superior a les forces d'aquets
aficionats, va resultar, no obstant, notable y excelent en
tots conceptes, per cuidado y bona armonía que desple
garen tots ells, fentlos triornfar a tota costa.
La senyora Arasa, en el paper de «Reyna Egla,» va portar
se escayenta y arrogant com pertanyfa, la senyora
Borralle
ras, a tb y sentimental va encaixar divinament.
Deis actors, en Drets, fent un «Rey Ferrán,» va distingir
se amplement, detallant els diversos passatges ab
la més
gallarda y exceleni actuació; en Montés, ab tot y no ser el
paper de «Dagobert» prou a propiat a ses facuftats, va mos
trarse bastant soperb y quirnerós; en Torns,
Cantarell y
Castellet, sobris y expresius en tota l'extensió de la paraula,
y en Vial, Piera, ívlercadé, Costa y Juspedra, secundaren ab
tota caballerositat y altivesa com a perfectes guerrers.
Com a fi de festa, van posar la comedia d'en Figueres y
Ribot, iDilxós ball de mascaresl.., que arnés d'alguns ja es
mentats, va ferse aplaudir tambél senyor Salvat per la seva
vis cbrnica.

PRINCIPAL
Fbra La dama de les cameles, rés més de

`ns han do
La pesca deis
el día 15 La

nou

perb es preparen plats forts; pel dilluns,
llagostIns, traducció d' en Franqueza y pera
reyna jove, d'en Guirnerá.
nat,

ROMEA
Fóra L'abélla

perdida, rés rnés de nou'no han donat. A
l'hora qu'escribírn aquestes radies no s`ha estrenat encare
Donde rector, anunciat per dijous. Es prepara el
drama
L'ex ministre, d'Antoni Muntarlola.
Continua en el cartel! La Miralta de Guimerá.

ATENEO LA FAMILIAR OBRERA (Sans)
Va tocar el torn, diurnenge passat, a la comedia
francesa
L'amor vellla, en qual repart hi había, ademés del
di lector
de la companyfa senyor Capdevila, els artistes, senyores

Baró, Bayona, Pahissa, Palmada, Albert (P. y O.) y Artigas;

cer121,>

Catalana
junt

ab els

Petit

y

actors

senyors, Mir, Bello, Roura, Capdevila,

Muntané.

obra va

complaure

donaren tant excelents
mainent

festejats.

com

tarnbé la bona execució qu'hi
per lo que's vegeren su

intérprets,

Extrems que 'e toquen, per final, molt discretament posada
per la senyoreta Pahissa y el senyor Petit.

aezo
ezreativgy
Fraternitat R. «El Pueblo»
El debut de la companyía
d'aficionats avensats, que di
rigetx el senyor Ricart Ma
llorquí, verificat el dissapte
al vespre, bou acullit ab mos
tres
d'agrado. L'obra que
representaren va ser El con
tramestre, en la ouels Srs.
Mallorquí, Andrés, Cullell y Sra. Ugas, están perfectament
encaixats y que dominan ab vera sencillez. Tarnbé hi esti
gueren bé, en els séus respectius graus, els senyors Pelegri,
Valero y Soler y ajudaren ab correcció la senyoreta Pairó
y senyor Mayals.
Foren aplaudits y al final del segón acte, escoltaren una
sorollosa ovació.
Per pessa ens feren El rapte de la Sabina, tenthi el senyor
Cullell, un verdader rapte de bocadillos, imperdonables.
Els demés, curnpliren.
Hoya Germanor
La reaparició a l'escenari d'aquesta Societat, del notable
aficionat Pere Casals, va despertar molt interés, y per xó el
diurneng&s'omplí la sala d'espectacles.
L'obra escullida va ser La bona gent. En Casals, satisfé a
tothom ab el senyor «Batista», detallantlo ab molta pulcri
tut y fent coses poch vistes entre els aficionats d'avuy. El fe
licitétn per la seva decissió de tornar altre volta a les taules
y ens en alegrém de poguer admirar novarnent a un deis
mil lors aficionats.
La senyoreta A gneta Morera, ten uná «Mariagna» sencilla,
perb ben dita. El senyor Schiaffino, clavat en el senvor
«Pepet». Ajudaren a reforsar el conjunt la Cardalda, en Mi
Ilastrwy en Soler y secundaren dignarnent la senyora Ale
gret, senyol eres Puig y Ballester y senyors Molino y Ale
rany. Els senyors Sanz y Vidal, no'ns satisferen del tot,
potser a que esperavern quelcbm més.
Centre

Republich.

D. F.

(Poble Nou)

quadro que dirigeix el senyor
Francesch Julia, es posá en escena la tragedia del mestre
Guimerá En Pólvora. Corn que's tracta d'una obra un xich
dificil de fer en qualsevol escenari, y el d'aquest Centre no
reuneix les coudicions que deuría, l'interpretació bou bon
El

dissapte

a

la vetlla, per el

accidentada. No obstant, trobarern en els senyors
Barrubés, Prim y Planell, fidels intérprets deis papers con
fiats pel director, y als demés els vegerem voluntat, rés més
que voluntat.
Per pessa estava anuncrat !Dormí
tros

La

Tranquilitat ( Sant Pau 83.)

El dissapte al vespre, per el quadro que dirigeix el senyor
Vinadé va representarse el drama en tres actes Ele ;Mis. Sois
ens agradaren y ho teten rnítjanament les senyoretes Viura y
Galobardes y els senyors Vinadé y Roldán Els demés, a
pesar deis esforsos realisats per aquest estudiós director, no

feren rés que mereixi nuncio.

Joventut Catalanista (Balmes 137.)
Per el quadro escénich d'aquesta entitat, que dirigeix el
senyor Joseph M. Ponseti, va posarse en escena el divendres
al vespre la comedia en dos actes Gent d' ara. L'execució
bou bona y es lluhíren y compliren ab els seus papers els
senyors Ponseti, Clara, Lapuente y senyoreta Roca y ajuda
ren la senyora Amorós y senyors Ruiz y Gaspar. L' escullit
públich que assistí a la testa, aplaudí ab entussiasme a tots
els intérprets.
Finalisá la funció ab la comedia d'en Giol, La santa, ab
notable execucio.
L' Eura
escursó, bou 1' obra que posaren

en escena el diumenge
la tarde. En Blanch y en Farré, es Iluhiren en els seus res
pectius papers y ajudaren ab bona voluntat els senyors Xi
cart, Clapera y Xa uset. La senyora Ugas y Fíguerola, esti
gueren tora de carácter.
Per pessa ens donaren la comedia Abaix lo existent, Ilu
hintse la senyora Ugas y senyors Blanch y Domenech. Els
dernés, senyoreta Figuerola y senyors Ramón, Xicart y Vi
iardell, secundaren.
a

Agrupació Comptal (Aribau 21.)
El drama de 1' Iglesias, La mare eterna, fou posat en esce
na en la vetlla del divendres. L'obra obtingue una
notable
execucio per part deis senyors Marti, Ylla y Casas, que in
terpretaren els séus papera ab justesa digne de tot bon afi
cionat. Secundaren en alguns moments, els senyors Solá,
Domenech y Rico, perb no feren lo que debian. A la senyo
reta Rico, la trobarern treda, degut a que'l tipo que repre
sentava no era adecuat al set& carácter.
Per pessa devía representarse Infanttcídi.
Petit Apol
quadro que dirigeix el senyor Cuyas, va representar el
dissapte al vespre el diálech L' amor pe/s terrats y la come
dia A tres quarts de quinle. La primera obra bou desempes
nyada ab molta voluntat per la senyoreta Lozano y sen or
Cuyás y la segona pels senyors Codina, Cuyás, Armada y
seuyoreta Lozano. El públich rigué les situacións y aplaudí
als intérprets.
El diumenge posaren en escena La marmota, feu el se
nyor Altred Cuyas un «Pepus» notable. També es lluhiren
la senyora Amorós y senyors Cuyas (J.), Armada y Balat.
El

En estudi: les

angunies d'

un

estrenes

d' Un criat model, de J. Bot y Les

autor, de J. Codina.

Ateneu Obrer del districte segón
El passat dissapte, se posa en escena' farnós drama d' en
Serafí Pitarra, El ferrer de tal/ y, no 'ns feu l'afecte com al
tres vegades hern tingut la sort de veurer en aquesta casa, no
atribuintho a altre cosa sino a la manca d'assaijos, puig una
obra en vers, corn es sapigut, requereix rnoltissima Inés aten
ció... en fí, cornfiern que en altre ocasió aixis ho taran.
No lo rnateix hem de dir de la senyoreta Durán, la que
com sempre, digué 1 seu interesantissirn paper de «Rosa» ab
una dicció. que l'acredita de
bona actriu; aixis mateix po
dem ferho de r estudiosa senyora Papell; con] també de la
Dinarés que'ns va ter tota una «senyora Baronesa», si bé en
algunes escenes sumicaba massa, La nena Moré «Manxaire»
bé. Deis bornes van lluhirshi ademés deis senyors Boquet
«mestre Jordi» y ,Fábregas «Esquerrá) que tingué rnoments
felissos, els senyors Compte, Hoces, Guiu y algtin altre que
de moment no recordérn,
Circol de Propietaris (Gracia)
companyia que dirigeix en Caries Capdevila, posá en
escena el d'a 25 la obra en quatre actes, La Verge Boja.
No cal dir que la execució fou esrneradíssima ja que hico
laboraren artistes ben celebrats de tots els publichs, com
son les
senyores Ernilia Baró, Bayona y Pahissa y els se
nyors Capdevila, Bello, Petit, Boura, Muntaner y Bosch.
La presentació escénica no estigué a la altura de la execu
ció y la direcció, molt bona.
La

111•••

beezia.
catalana:
Ateneo de iiant Gervassi

25 va debutar la companyía que dirigeix en Pere
Castellet, qui va ten ir que Iluitar ab molts obstacles per

La Familia Catalana (Gracia)
Una funció extraordinaria tingué iloch diumenge passat

El dia

arrivar

ter comedia. El programa de la funció era el drama
en tres actes La Boja y la pessa Cura de moro, pero es repre
senté La Mare Eterna, la que com era de suposar no podia
aná ajustada del tot en la execució, sols dirém une el senyor
Corberó A. en el «Herenci», sorti del pás, igual ment qu' en
Bernat Rufiandis, Castellet, Corberó F. y Martín, y la senyo
reta Rovira qnelcom freda, Is escenes de conjunt en el pri
mer y segon acte, molt fluixes, no obstant el tercer
acte sor
ti mes arrodonit.
En Cura de moro, ningú anava ternps sois el senyor Cor
beró A. fent 1' Ignasi, estigué en el seu centro.
a

La Filantrópica
El quadro dramátich que baix la direcció den Codorier
actúa en aquesta societat, empendrá dintre pochs dies una
campanya artística per els pobles deis suburvis de Barcelo
na, donant a coneixer lo mes selecte de nostre teatre regio
nal y divulgant algunes obres deis autora novells. Ens com
plau terho constar y els desitjérn bona sort y molts

aplaudiments.

Club Fument
Per benefici de la senyoreta Virgili s'escullí La bala de
vidre que obtingué una bona interpretació per part de la
beneficiada y deis senyors Forga, Perbellini (germana) y
Faura. Els demés joves arrodoniren el conjunt fent que
obra no decaigués en els moments mes dificils d'interpre
tació.
La beneficiada fou molt aplaudida.
Centre Moral Instructiu (Hostafranchs.)
passat la companyía Boquet vingué a represen
El Misiich, d' en Rusiflol, donanthi molt bona execució, per
lo que felicitérn al propi senyor Boquet, a les senyores Du
rán y Papell y els senyors Grau, Fabregas, Compte, Mar
xuach, Martori, Farré, Guiu y Farrerons.

Diumenge

aquesta entitat, posantse en escena ab tota propietat el
drama en tres actes Batalla de Reynes; el desernpenyo en
algunes escenes de conjunt no signé ajustat del tot, degut a
que a última hora els senyors Biosca Corberó A, Condins
tingueren que ferse cárrech deis personatjes «Uch,» «Cabes
tan y» y «Bisbe Heredia,» en sustitució d'altres que no 's
ve
yen en prou coratje pera ferho. De les demés
parts corn son
les senyoretes Pairó y Baffle, sapigueren donar relleu a Ilurs
papers, igualment que'n Baffle en el «Berenguer» qu' el ten
admirablernent en Rutiandis, en el «Rey» si bé el digné bé
no vá sapiguer interpretarlo; en Guardia, discret.
Per finalisar se posé en escena el quadret drarnátic Clepus
ck d amor, original de l' Ernest Baffle, que en conjunt ob
en

tingué

una

mitjana interpretació.

Teatre Edisson (Sa rri/0
Posaren en escena el diurnenge passat en aquest local la
sarsueleta Ignecencia d'Aulés. Cal dir que aquesta fou inter
pretada ab esmero per part de 'n Ferré y Vila, y senyores
Sarbosa, Guart y nena Moré.
La magnolia martinense
Per el dissapte al vespre, estaven anunciades les obres La
fesía deis aucells, Sirena y Tan: gran y va a la font. No po
guerem a profitar l'invitació que'ns enviaren, per ignorar el
domicili de la Societat.
Cassin o «El Progrls» (Sant Andreu)
dissapte va posarse en escena la preciosa comedia
de Ignasi Iglesias La noia maca. La execució deixá
quelcorn
que desitjar, no obstant, el segón acte sobre tot y molta
part
del ters lograren interesar al públich que no 'Is escatimá els
aplaudituents, fent que al final sortís 1' autor en escena.
El

Per tí de festa Per

massa

ublieek,
"feión,54

Artesá
D issar, te passat baix la direcció d' en Puig y concertada per
en Domenech Perrambn se posá en escena el vaudeviile en
tres actes Els anona'', a benefici de varis individuos del
quadro dramátich. En execució 5' hi Iluhiren les senyores
Lorán, Cama, Marqués, Perramón, Calado y :es senyoretes
Baró (M.), Major (R.), Paesa, Constans y Baró (C.), per part
d' els senyors
obra aná justeta, distingintse entre ells els
senyors Abril y Domínguez. Els senyors Bartrina, Guix
Nogués, Anguerá, Francolí (C.) y Planas teren lo que po
gueren, de zotes maneres el públich va sortir satistet.

J. BURGAS

vii

OMBRES 13« AMOR.—Fan
en un acto, original de J'o
seph Burgas.
D' aquesta obreta, estrenada
a Romea duran l'empresa
Giol,
varn parlarne ab 1' elogi corres
ponent. Llegit
detingudament
tasia

Unió R. Graciench (Salmerón 37.)
passat, tingué lloch una bonica fundó, represen
tantse el disbarat cbmich d' en Pornpeyo Gener, L' agencia
d' informes comercials, sortint airosos de sos papers els se
nyors, Basora y Bel mejo, que pel bon acert que tingueren
en son desempenyo foren cridats al palco escénich; els se
cundaren bé els senyors Yebra, Come, Lladós, Panadés,
Montserrat, y nen Almazán, y les senyores, Castillo y
Rodés.

Dissapte

Centre Autonomista Catalá de Sant Gervassi
El prop-passat diumenge, se posé en escena La verse boja
Hi prengueren part les senyores Calado, Nogaret y Lorán y
els senyors Capafous, Sala (E.), Castells, Sala (R.) y algun
altre que sentim no recordar.
Parlant de la execució, ens cornplau ter constar que, de
les societats recreatives de Gracia que s' han atrevit ab tant
dificil obra, aquest quadro es el que ha lograt un conjunt
més notable, posanthi tots ycada hu d'ells I' ánima y fent
molt mes de lo que 's podía esperar. Per xb el públich,
cornprenentho aixts, aplaudí trenéticament al final de tots
ele actes, y sortí del teatre verarnent irnpresionat.
Rebin zote junte la nostra rnés sincera enhorabona.

bh.

-

Pexemplar
autor,

que 'ns ha remes 1'

gaudit el dialech
sobrl y correctissim que l' eva
lora

y hem

y posa

aquesta comedia

nlvell de les minore

en

al

el séu

género.
GITANOS.—Lllbre d' amor y de pietat. d' en Pece Salom. Hem
llegit les catorce composicious que ineiouen aquest llibre y les hem
trobat d' una orlgtnalltat remarcable.
Si no coneguessim su en Pere Salóm com a bou literat, bastarle la
lectura d' aquest llibre Gitanos pera reconelxe en eh l un tstilista de
merit y

un

contista excelent.

Recomaném la lectura de

guate
eitém

contas

son

aquesta obra, unica en el séu género,
pel poeta tialom, á qui fan

tant bellament descrita

de tot cor.

TODO.—Drama castellá en dos quadros, origi
Orilla.
Segons !odies. I' exemplar, aquesta obra teatral bou estrenada al
Teatre Principal, de Mahó l' any 1910, per la companyla Rojas-D
POR ENCIMA DE

nal de Pere Roselló y

I,-a

eztaiana

roqui.

De la lectura

si veyem

n

hem tret

representar aquest drama,

DUPTES.—Comedia en

acte

un

ene

original
N ovetats,

Fou estrenada ab bou éxIt al
Goula s' hi lluheix notablement. Es

pulcrameut imprt esa

estat

AMOR Y
Es

un

menech,

en

impressió y creyém
agradarle.

bona

una

una

de Carlee

Romea, 1' auy 1908 y que
en

la forma que 'ns te

qui li agrahim
exemplar.

maturch

a

dicarnos

un

ella

en

que ha

de Francisco X. Godo,

aterido

va

plaure

molt

acostumats

qu' ha tingut

Jarque
a

tant

la

y

en

Do

concorren

distingit

dra

ab uosaltres al de

DE NOS TRES CORRESPONSALS

Badalona.— U. F. N. R.» La obra escullida pera repre
el dissapte prop-passat a la nit per 1' Esto! Artistich
d'aquesta entitat, fou la preciosa producció del gran Gui
sentar

mera María Rosa.
La senyora Prats, molt bé en el papar de «María Rosa,»
tenint momeuts de gran inspiració; la senyors Casassas,
bé. Deis senyors, en Carbó, just y encaixat en el dificil
paper de «Marsal,» en Dalmau, Guardia y Giró, molt bé,
particularment el primer que travallá ab una r aturalitat
digne d'aplauso, en Fusta y Serrat, procuraren complir,
conseguinto. El públich sortí satisfet del meritori travall
deis aficionats.
Per fí de l'esta posaren la comedia d'en Vilanova L' ase
del hortold. En la execució s'hi distinguiren notableinent
les senyores Prats y Casassas y els senyors Fusté, Giró,
Sitjes, Tugas (A.) y Clara. Devem fer menció apart del se
nyor Dalmau que
feu un gitano acabat, tant ab el gest
!cona ab la dicció demostrant ser un deis aficionats que
estudia, més que el paper, el tipo que se l'hi confia, no de
ni el mas insignificant detall.
en
«Gent Nova.» Diumenge passat representaran Flamea
l'ornbra, d'en Butti. L'interpretació bastara bona y no
haver sigut per alguna petits inciden ts ocorreguts a causa
a la
de la dificienta disposició escénica com aixís maten x

jantse

frivolitat de carta pa rt del públich, que's pren cartea coses
espléndida. En Boix, en
en broma, la funció hauría estat
Navarro, én Caballé y en Campmany, compliren. Bé les
dunas,
senyores Riera y Fornés, cumplint ab perfecció les
El rest deis aficionats,

regular.

del
Vilano-va y Geltrú.— (Cassino Artesa.» El día 23
selecta, posantse en
corrent tingué lloch la segona vetllada
cornediograf
escena el delicat pás de comedia del excelent
l'Avelí Anís L. eterna íruestió, obtenint una interpretació
magistral. La notable dama jove senyoreta Aurora Guardia
de passió;
feu una «Celia» deliciosa, plena de tendresa y
aplaudir en un mu
brodan 1' escena del desamor, y bantse

demostrá pose
tis plé de sentiment y d'expressió, en quin
Morera, encarna
hir ánima d'artista. La senyoreta Agneta
la figura de «Donya Eulalia.» Els discreta aficionats se
es portaren
nyors Tomás, Gumá, Escofet, Rovíra y Capdet,
bous actora.
cortina repetidas voltes
Al finalisar l'obra, Waixeca la
auditori.
per acallar els sorollosos aplaudiments del
estrenantse
una
riquissima,
La presentació escénica,
decoració y no oruitintse detall a fi de presentar

com a

sunaptuosa
la comedia ab tota

propietat.

En la

tercera

vetllada, s'estrenarán Els Zin-Calds,

habent

l'actriu se
se con tractat a mes de les referidas artistas, a
nyora Teresa Casanovas.
«Escola Orfeónica.» El darrer dissabte 's representaran
y una
en aqueata societat, El Pop de platja, Génit y figura
sarsuela castellana, obteninthi aplausos la tiple Gumá,
(que feu un «Pop» a conciencia)Camarós, Segura y Sancli

els tallero de F. Radia y Canten:3.

ART.—Dialech, original

cia. Está escrit

en

recomenable

bonich pas escenich que l' interpretaren la
a

Espriu.

eny 1909 y

peses

que

ment.

«Teatro Bosch.» Dura nt la passada festa s'hi han posat en
Un tres d. home, El !lit del Capta y Génit y figura
notants'hi falta d' ensatjos.
Girona.—«Orfe6 Gironi.» Els aficionats de la casa posa
drama en tres actas,
ren en escena el dia 26 a la tarde, el
De Pecador a Sant, que fou in terpretat pela senyors Mariné,
Corda, Palol, Martí. Pumarola, Nadal, Boix, Mitjá y Pie.
escena,

Extrenaren tres decoracións.
«La Arnistat.» El dia 25 a la tarde, ens representaran una
comedia castellana y per fi de fasta La gran rifada, posada
Xart, acompanyantla la senyoreta
en escena per el senyor
Ventura y els senyors Vinyet, Grassot, Duxans y Pastells.
«Centre Republica.a La secció de aquet centre teneu en
estudi la preciosa obra del grant Guimerá, Mar y Cel, qual
representació s'hi anuncia per el día 9 d'Abril.
Sant Geloni.—(Centre Popular.» Diumenge, dia 12, se
posa en escena la tragedia Mar y Cel ab bastante, concu
rrencia; qual representació fou un éxit per la companyía
de aficionats de la casa aixís com també per la senyora
rnereixent tots
Arasa que feu una «Blanca» acabadíssima y
junta els aplausos del públich que no escaseijaren per
cert.

Per final la senyora Arasa y el senyor Chanut represen
ta nt .Jugara casats, que agrada forsa.
Dissapte, dia 25, se representa En Polvora, qual execu
sió fou de lo millor qu'es pugi fer com aficionats, se dis
tingiren la senyora Arasa y els senyors Soler, Campdepa
drós y Soler.
Per final se representa la sarsuela Dorm, que fou molt

aplaudida.
La Bisbal.—Al Teatre Principal, la companyla Merca
der ha obtingut un nou triomf representant Girasol, d'Igle
sias.
La senyora Vallespir, en el paper d' «Angeleta» va agra
dar forsa, com també en Mercader y la Vendrell; secunda
en
Garcia, en Valentí, en Martí y en
ren perfectament
Sierra.
La Santa, d'en Martí Giol, fou executada ab discreció y
agrada torso. Ho intepretaren les senyores Vial y Vendrell
y els senyors Mercader, Sierra y Martí.

Hospitalet de Llobregat.— «La Nova Armonia.» La
dissapte prop-passat se representaran les obres
Calvari amunt, La cansó de sempre y La festa deis aucells. La
segona representació del drama d'en Burgas obtingué un
conjunt admirable. El diálech d'en Rusifíol, bastant co
prin
rrecta. La comedia de l' Iglesias, molt ben acertada,
cipalment pels carácters.
En fi, resulta una testa det tot simpática: simpática la
concorreucia per lo nombrosa; simpátichs els aficionats, y
molt més les aficionadas, encara que aquets s'ofenguin.
Felicitém de tot cor a les senyoretes Más y Monrós y als
senyors /lastres, Romeu, Vinyals, Anaball, Deu, Mariages,
vetila del

Valles y Trabal.

se

Mootesguiu.—En el Teatro Calderón, el dia 5 de Mars,
representa El timbal dei Bruch, d'en Pitarra, anant

execució, que signé aceptable,
la

casa.

a

cárrech deis aficionats de

Fbeenz.,
Catalana
La Garriga.— «Circo! de Recreo.» El dissapte passat se
Lo Majordom, a cárrech de la companyía del
«Esbart Artistich,» de Granollers.
La execució fou molt arrodonida, distingintshi tots els
que hi prengueren part, especialment el senyor Vicens
Boix. Al finalisar l' obra I' autor en Francesh Bassas y Pa
leas se vegé obliga t a sortir a rebrer els aplausos del pú

representé

blich; per pessa El capó de Nadal, que feu riure.
El diumenge, el mateix elench ens doné a coneixer el
drama Animes enfangades, també d' en Francesch Bestias;
la concorrencia escasa y l'execució aná regularment.
Encare que una mica tart, volém donar compte de la
bona campanya realisada per en Fabiá Mercader y la seva
companyía. Ab una interpretació acabada representaren
les obres Lo nuvi, La verge boja, Lo joch deis disbarals, Sol
solet... El vells, Terra basa, La morta, Gent de platja y les
comedietes Ni: d'aygua y Felicitat eterna.
En Terra baixa, la parella Mercader-Vallespir
un senyalat triomf.

obtingue

Masnou.—En el «Cassino» la «Companyla Johannus,»
ha posat Comedia de Comedíes, de Giol y La Cliníca del
embut, de Godo, portantse tothom forsa bé, no tant, per xó,
cona tenen obligació de portarse, ja que en altres ocasións,
ene

han jugat ab molt més acert les obres. Al correr de la plo
ma, recordéro ele noms de les senyoretes Persiva, Guardia
y Sarbosa y senyora Guart, Lotes elles molt encaixades.
Deis hornee citarém als senyors Johannus y Saladrigas en
primer terme, secundant ab encert els senyors Pujol, Mes5tre, Mora, Molde, Ai a.1 la y Sacanats.
Sant

Cugat

del Valles.— «Teatre Cervantes.» Ab un
tots los anys se celebra la funció a benefici de les
families de la societat coral «L' Unió.»
La companyía que dirigeix en Pera Sangés, de la que

pié

com

'n forma part la simpática senyoreta Fortuny, posaren en
L' dnima en pena, En Joan Trape/la y Els mals espe
rifa, que distrageren y feren riure en extrém.
Els personatjes tots ella molt cuidats y estudiats foren
escena

interpretats pele senyors Sangés, Codó, Castellví, Canas,
Garrell Marcel Tortosa,
En els entreactes y baix 1 experta direcció del senyor
Joan San, canté el coro «L' unió» «Segant lo blat» y «Sar
dana del Empordá» y, a requeriment del públich, el senyor
Castafié, tenor, canté una aria de «La flor de la inmorta lita tz
siguent

tots

justament aplaudits.

Igualada.—Teatre

«Centre Moral». La companyla d' afi
cionats que dirigeix I' estudiós aficiona t Joseph Gal tés, se
cundats per la primera actriu Donya María Pa nadés y la
seva nena senyoreta Vila y altres dos actrias, el dissapte y
diumenge últims posaren en escena hermossisima pro
ducció de Ignasi Iglesias Foch nou, quina execució sortí
bastant regular, sobressortint com sempre la senyora Pa

nades; respecte a la nena Vila ja no's pot demanar roillor,
secundaren forsa bé els senyors Galtés, Enrich, Canals y
Pié,

ele demés

ajudaren

y posaren

tota

la bona

voluntat

pera que sortís la representació bastant arrodonida.
Se aplaudí moltissim
omplenava el teatre.

Colonia Güell.—Al «Teatre Fentova», el dissapte nesga t
s' hi representé el drama d.' en Ferrer y Codina, Un queje
de la coronela, fentne bona execució la dama senyora Pe

Gaudo, Recaséns,
Joseph

M.

que fou també ben desempenyat per la senyora
Roma, Esteve y Gaudó,

en el teatre Miralles, se hi dona
una fundó re
presentantse la comedia Mala ni:, executat per els senyors
Homs y Farriol y la simpatice senyoreta María Tubau, se
guidatnent representaren el difamant drama La monja en
terrada en vida, en la mateixa se hl distingiren la senyoréta
Tubau, y ele senyors Martí, lonas, Andrés, Farriol, Dina
rés, Gallifa, García, Costa y Riera
A instancies de la concorrencia el senyor Homs feu les
delicies del públich recitant el monólech d' en Ramon Rie
.

Llovet, Medecina moderna, que agradé torsa y per fí de
se represeniá la comedia Un beneit del cabás, en el de
seropenyo de la mateixa se hi distingt admirablement el
ra

fasta

senyor lonas en el protagonista y la senyoreta Tubau.
cundantlos els senyors Andrés, Farriol y Dinarés.

se

Teyá.—«Teatre de Baix». A benefici dele inválits de la
germandat «Unió Teyanense,» une estudiosos aficionats
perteneixents a la mateixa posaren en escena, el dissapte,
el drama Incapacita: y la pessa L' hereu Pruna.
L' execució sigué forsa aceptable y aixt ho demostré els
aplausas de la concorrencia.
Teatre «La Palma». En aqnest Centre també se celebré
funció y que per cert fou divertida.
Se compongué de les pescas Cura de cristid, Les mitjes de
la Paula y Elúltim inglés, les quals foren interpretadas a
la perfecció y lograren fer passar un bon rato a 1' auditori,
una

qu' era

1' unich ti que 's

proposá.

Figueres.—«Cassino menestral» el diumenge passat tar_
repressentá la comedia en tres actes d'en Pous
Pagés, L' endemd de bodes, el senyor Bassagafias y la senyo
de y nit es

Mestres R.
Per la nit, després de aquesta comedia la senyoreta Mes
tres ens recité el monblech Si, senyors, que li valgué calo
reta

rosos

aplausos.

Vilairanca del Panadés.—«L.liga Industrial.» El dia
25 posaren en escena el drama La Verge boja y Elcarro dej
vi, habent sigut contractades les actrIus germanes Castejon

qui estigueren notables,
Sabat, Font y altres.

axis

caín

els senyors Claramunt

Roda.—(Vich)«Els Fills del Ter.» El día 25 per la com
panyía d'aficionats se posé en escena el drama d' en Ferrer
y Codica Un Manresd del any vuit, qual execució en con
junt no passá de regular, si bé el senyor Llach (de Manlleu)
en el paper de protagonista estigué acertadissim fentse dig
cl• encomi, pero no fou secundat coro debía. En Blasi en
el «Benet,» massa bellugadís, en Ros y en Vilaseca en sos
papers de «Artur» y «Mateu» regulars y els detnés... d'aque
lla manera. La senyoreta Bofarull, en la «Tuyas,» recita
bé pero en carnbi Ii manceba ademán y carácter. Per fi de
festa representaren Els Troneres, logran divertir a la con
ne

correncia.
«Unió Rodenca.» Reixes en fora d' en Manel Folch y To
rras, va ser l'obra escullida per dita diada. Se posa en esce
y es desempenyá ab bona execució. En Rosanat y en
Baucells estigueren bé en sos papers de «Sebastiá» y «D.
Lluis.» En Roselló en paper de Onofre estigué admirable y
el nen Baucells en el Tianet se defensá cotn tot un borne;
es a dir, el conjunt fou molt arredonit car la senyora Garri
na

per la numerosa concorrencia que

relló
ele aficionats senyors Armengol,
Porqueras y Bonelles.
Per pessa feren Mala nit, arreglo d' en

Sant Vicens de Castellet.—E1 passat dissapte día 25,
per la nit,

Pons,

Perelló,

ga en la «Mariangela» estigué admirablement encaixada y
la senyoreta Balbina Gil ene! primer acte (ja que després Ii
anaba un xich flaquet,) sernblaba estimar veritablement al

«Lorensó,» quin desernpenyant, (Sr. Cristina) estigué un
poch rnés que regular. Per fi de testa representaren Viraje de
boda, que bou del agrado de la numerosa concorrencia.

•
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Catalana

Sallent.—«Ateneu Catalb. S' efectuá una vetllada, lite
rari-músical el día 25, a benefici de les fa milles deis náu
frechs. Se van Regir trova Ils de varis autora y representá
el monélech El petó eldctrich y el quadret dramátich Víctimes
del mar, abdues de'n J. Catalá; la joguina d'Asmarats,
L'embaixador del hivern y el inonblech original d'en Ll.
Casa font,

"Delator, ni els corps ei rolen!
Centellas.—En la societat «La Violeta», la companyía de
aficionats posa, dissapte, en escena, Lo lliri d' aygua, de

A Londres s'ha represen
per primera vegada la tra
ducció anglesa de Terra
baixa del mestre Guirnerá•
tat

Pitarra.
El jove Ramón Pagés en el paper de «Lluis» estigué, com
sempre, acertadíssim; en Joan Dosrius, en el de «Cristotol
Rata,» mantingué sernpre el riure entre 'la moltissims espec
tadors, y el mes jove -de tots en Joseph Ciurans, en el paper
de «Belluguet», interpreta tarnbé el su bellugadis paper d'
feya
un modo aceptable, lo mateix que en Pau Blanch que
el paper de Jutge.
Les senyoretes Merce y Carlota I.lobet, en els respectius
papers de glena y Angela, se portaren admirablernent. La
bufona y simpática nena Matilde Bonet en el dificil paper
de «Riteta» lográ enternir vares vegades al públich, arren

aplaudiments.
posa en escena A les fosques, pels aficionats
Ramón, Pagés, Nartry Jordá, Joan Gort y les senyoretes
Llobet, fent passar una agradable estona a tota la concu
cant

de

tot

Per final

ell grans

se

rrencia.
«Cassino Centellench.» El quadro dramátich d'aquesta
societat, secundat per les senyores Caldas, Cama y Ortega,
el

dissapte passat, posa en escena La mare.
L'interpretació, com era d' esperar, sortí molt
La presentació, magnífica.
Per fi de festa posaren

e-t

escena

be.

Un soci que

es

pert

de

vista, distingintse tots.

nostre número

(The Lowland Wolf,)traduc
ció de Vallace Gill Patrick,
qu'ha assolit el rnateix éxit
de quan se representava als
Estats Units, per la cornpa
nyía de Hobart Rosworth.

Ar 1v"
'-

•R-e.
En la capital d'Angleterra
ha sigut posada per la companyía que dirigeix l'actor Mr.
Martín Harvey, de la que en forma part la dama Miss De
Silva y el galán Mr. Charles Clenney. Pera presentar la obra
ab tota propietat va ser enviada a cercar a Barcelona tota
sastrería
la indumentaria necesaria, que fou servida per la
d'en Mora.
Tením

a

mars,

en

dugues escenes culminants

de

la vista el diari Daily Sketch, del 3 de

el que publica
Terra baixa.

fotografíes

de

La «Societat d'Autors Espanyols,» cansada de bregar pera
donar cumpliment a la Iley de propietat tntelectual, ha de
cidit castigar severament als que no cumpleixen en el pago
deis drets de representació de obres dramátiques, que son
algunes societats recreatives, Republicanes y Catediques de

algun qu'altre teatres de fora.
Al efecte, tenint la denuncia formulada pera diferentes
entitats, han comensat les gestións y HA SIGUT PORTA
DA ALS TRIBUNALS la societat La Granota instalada al
carrer de Mercaders, prop de «L'Olimpo.»
Seguirán perseguides judicial ment altres societats insul
vents, qu'han intentat estafar els drets de propietat inte
lectual, com aixis també alguns que dihentse reprasentants
Barcelona y

a

"Manelieh"

(RECULL DE FOTOGRAFIES)
Recullides ja un bon número de fotografies y ajun
tantles ab les altres que ja posseiem, estem acabant els
travalls d organisació pera presentar al públich el re
crea
culi de Manelíchs, que dedicarém als autors de la
ció y encarnació del personatje que ha recorregut tri
ornfal bona part d' escenaris d' Europa y América.
Aclors: Einrich Borrás, Antoni Piera, Pere Codina,
Taume Borrás, Enrich Gimenez, Enrich Guitart, Miguel
Rojas, Alexandre Nolla, Enrich Casals, Ferrán Vila
llonga, August Barbosa, Andreu Guixer, Agustí Sau
'Ferrades,
mell, Lluis Blanca, loan Munt Rosés, Toseph
Benedicto,
loan
Santacana
Fabiá Mercader, Victoriá

y Ramón Tor

Pere Boquet, Albert Papiol, «Johannus,)
Manel Moneo.
Galbany,
Pan
llista, no han
Els demés retrats que no constan en la
Direcció.
la
sigut aprobats per

deis Autors, han fet componendes ab les cornpanyíes anlbu
lants.
Per nostra part denunciérn al Delegat de Cardedeu (si n'
hi ha) puig no se'n cobra cap céntirn de les tuncións teatrals
q ue's donen en els teatres d'aquest poble.
Altres pobles tením anotats, quals teatres denuciatém si
abans no's posen d'acort els interesats ab la «Societats d'
Autors

Espanyols.»

a les cornpanyles dratnátiques
de fora que exigeixin rebut al delegat
corresponent y recomaném als propietaris deis teatres que
depositat el
no deixin aixecar teló si abans l'ernpresa no ha
valor dels actes que s'anuncien, ja que en cas de reque
riment judicial el propietari es el responsable del deute.

Aixis, donchs, recomanérn

qu'actuen

per

teatres

Per avuy, prou.

Aficionats:

•••¦

L'eminent dramaturch lgnasi Iglesies, satisfet de la bona
acullida que ha tiugut a París, el séu drama Les garces (Les
Pies) ha enviat una obra inédita al séu traductor Jordi Bi
llotte, pera que l'adaptes y s'estrenes en francés, ja que per
lo vist s interessen més els de fora de casa que'ls de casa,
per les obres catalanes.
Y consti qu.stistó nosaltres

sin6

pel públich,

aquest

no

ho dihérn per les ernpreses,
que deixa desert el Teatre

públich

.44.1

Lá Flebta,

'Catalana

Catalá y ompla els Coliseos ahont s'hi
idioma foraster.

género darnnós en

Nostre folletí
present número repartilll el tercer fo
lletí (plech 5 y 6) de la nova comedia del nota
En el

Oliver ha fet proposicións a en Pere Codina
companyia
per si vol entrar aquest de primer actor en la
Carme Cabefía.
En Codina ha contestat que ja está be al Romea.

L'ernpresari

Dillúns vinent comensará

un

abonament

en

el Romea la

societat «Foment del art dramátich.»
regionalista.
Els dijous anirán a cárrech d' una societat
Y, passada la quaresrna, actuará també setrnanalment la
societat «Joventut Conservadora.»

Tenim

el gust de
comunicar que:

ble

comediograf Avelí

estrenada al Tea tre Principal ab brillan t éxit.
La empresa de LA ESCENA CATALANA, volent
satisfer els desitjos del afortunat autor de
Quan 1* amor ha enc?s la flama, ha cambiat el for
mat del folletí al publicar A cor distret, sagetes
noves, mes com que siguent les planes reduhi
des de tamany hi entraría menos material
que en les corrents, publiquém 32 planes
en lloch de 16 com hem fet fins are.

***
Als que`ns pregunten si sempre publicarém
el folletí en la forma d'ara, els debem contes

La Reina jove, d'en Guimerá, al Prin
cipal. Dona lectura el senyor Vilaregut davant de tota la
companyía y el propi autor.
va

llegirse

—En Codina está satisfet del negoci de Romea y
que ferne de tantes obres corn li presenten.
—Es

ja no

anunciárem, sois ho fem per
DISTRET, SAGETES NOVES,

cumplínt ab els desitjos de son autor.
Aixís, donchs, publicarem el drama de Pi
tarra, LO LL1RI D'AIGUA
***
de costúrn oferim l'en

En les condicions

bola lo que publiquen els diaris dihent que al
de Madrid hi aniría la Moreno, en Borrás y en Co

el mateix format

en

d.abans.

sab

una

Espanol

Balaguer,

El COR DISTRET, 5FIGETES nouEs

tar que, com ja
l'obra A COR
—Dimars

Artís y

quadernació de Miqueta y sa Mare per 15
centims y Ceguera per 10 céntims.

dina.
—La Xirgu aquest estiu vol reposar, sols donará sis fun
cions en un teatre determinat de Barcelona, que serán sis
plens si fa les obres que te triades.

Vallmitjana ha anat a Vilanova a dirigir.els ensajos de
Zin-calós y l'han obsequiat explendidarnent.
Porta comentaris, entre comediants y perodistes el que
s• anun
no s' repartit la comedia d' en Puig y Ferrater, que
cia al Principal.
—La Llorente, en La abella perduda diumenge passat va

(7)
-----:

—En

Iluhir

un

—En

bonich vestit ab calses-faldilles de moda

Vallmitjana ha

—L'Ancorbs ha fet
ralla.
—En Guirnerá no
present temporada.

te

tornat
una

de Vilanova.

creació del séu paper

temps d' acabar El

mon

en

La Mi
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CORRESPONDENCIA
J. (Jarcia: (Sitjes.) Els vells está agotat y I 'altre drama
'I coneixérn.—Cristina Folch: Les trobará al teatre Prin
cipal, en qualsevol día d funció; pregunti al porter del es
cenan i y la deixará entrar.—P. Vila y C: Aix6 no son versos
caballer.—A. Divi P: Quan vosté vulgui pot avisarme:el/día
que vol efectuar la /legida y ens!poserém d' acort.—J. A. T
No vá.—Un lector: No senyora, es solter.
no

blau pera la

—A Romea farán La Pasió y Mor/ dP N. S. Jesucrist,
a cárrech d' en Codina el paper de la sagrada figura.

anant

—Per l'obra d' en Guitnerá, La Reina jove, que 's estre
nará el 15 d' Abril al Principal, pintan decorat en Vilurna
ra, en Moragas y l' Alarma.

eatnaa.n.a.ri Tea.tral

PREUS DE SUSCRIPC10
Un trimestre: 2 pessetes.— Un any: 750 pesseles.
NÚMERO SOLT: 15 céntims.
PAGO A LA

BESTRETA
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