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ELDORA DO

ha (lema d'ama.—
Poema 'fria cata
música d'en Cas
siá Casademont y
lletra d'en loan
Trias.

L'argument,

com

la construcció mu
sical de l'obra, te
nen
una
simplicitat y candorositat que fan que 1'
obra tassi l'impressió de cosa petita y allargada.
FI llibre d'en Toan Trias te fragments ben escullits
delicats.
El mestre Casademont demostrá esser un deixeple
aprofitat d'en Morera y un entussiasta de la nova
técnica. Al deixar els prejudicis de la música bárbara
(popular) y al afirmar els seus principis d'escola or
questal, el senyor Casademont fará obrt s ben esti
mables
La sinfonía es sens dupte lo mellor de l'obra y lo
més arrodonit. Son també molt inspirats el quart
acte y bella part del tercer y primer; en conjunt ala
dóna d'aygua» es agradable y revela a un autor.
En Domenech Soler, autor de les dos decoracions
noves presentades en l'obra, ha assolit un triomf, feli
citém de tot cor al nou mestre escenógraf Domenech

MARINA

(Rarceloneta)

La cornpanyía nu'encapsala la notable parella Joan Torelló
Mercé Daroqui, ha donat una fundó en aquest teatre, repre
sentant La Reyna joya, obra del día.
Aquesta cornpanyía conta ab elernents forsa recornenables,
com son en Daroqui, (creador del «Jan Taleya,») en
Martí
(Jaurne.) en Munoz y la Bozzo, els quals feren bona labor
de sos respectius pa pers, que foren secundats per les clames
senyores Suelves, Martí, Guitart y Aragón y els actora
senyors Ferrer, Boyé, Morer, Arimon, Lamar, Llonch, Salas,
Pelegrí y Bofill.
La «Reyna Alexia» y en «Rolant,» foren garridament in
terpretats per la Daroqui y en Torelló.

ESPANYA
La companyía de vaudeville ha representat ab éxit les obres
l'astilles Hércules, Coralina y C., Una passió de son y ?Por
ten r1s de pago?
En la execució s'hi distingiren tots els artistes que for
men l'elench, particularrnent els que tenien els
papers més
cayos.
•
Son nous en aquest género y ens van sernblar qu'hi en
caixaben perfectament, 'es senyores Abella de Gurí, Gaste
jón (Pilar) y el senyor Munt Rosés.
S'anuncia l'estrena d'El Salir, vaudeville en tres actes.

Soler.
La presentado discretíssima y cuidada, distingintse
les senyoretes Vinas, Laguna, Mananet, Balcells, Pas
cual y el senyor Giralt.
El públich escullidíssim que curullaba el teatre
aplaudí entussiasta els mellors fragments de l'obra y
obligá a sortir als autors al final de cada acte.
La comissió organissadora de les representacions
pot felicitarse y Déu II dongui molts anys de vida
pera fer semblants obres en pró del art patri que tant
sovint se veu mancat de respecte y protecció.
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Faust

preté

darse al dimoni.

Confórmat que com tu
y'l somniar vestir augels
al

despertar

no li esborren,
platejen

discorren.
permejen

mottes
que

vestelxen Bant Autoui.
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Obrer del Districte

III
La funció donada el día
18 del passat a benefici del
aficionat en Ricart Blnach,
va donar un bon resultat, ja
que Sol soiet, d'en Guimerá,
assolí un éxit satisfacturi
per la bona interpretació que donaren a sos tipos les se
nyores Ilugas y Romagosa, y'ls senyors Forga, Clapera,
Gimenez, Farré, etc., en especial el beneficiat qui teu un
«Hipolit» dels bons que's veuhen en teatres de societats.
Centre Republica Radical

(Barceloneta.)

Diumenge,

día 18 del passat, se representa la pessa Per
bó, del plorat Jaume Capdevila, obreta que bu bas
tant ben executada, degut a les clames senyoretes Martí y
Castillo y als senyors Busom, Rama y Comite.
massa

Camino Andreuench (San! Andreu)
La Reyna joya, execut-ada per la nova cornpanyía que ca
pitaneja l'actor Joan Pons, va agradar y va ser ben executa
da epissodicament, y no es d'extranyar, puig obres d'aques
ta torsa tau trontollar ais actors mes expertos.
La «Reyna Alexia», a cárrech de la distingida actriu se
nyora Carme Prats, van rem trobarla severa y justa en mo
Pons Y
ments periliosos; lo mateix debém dir del senyor
deis actors encarregats deis segons pa pers.

Agrupació Condal
El día 17 del passat, interpretant Les joyes de la Roger,
de Pitarra, varen fer bona feyna I elench de la casa, cons
tituhit pels aficionats senyors David. Estruch, Val Is, Vílar,
Prats, Rico y Esteta, ab la cooperació de Paixerida darneta
senyoreta Estruch.
Per pessa, els senyors Estruch y Esteta, y la senyoreta
Estruch, van representar ab beneplacit del públich la tra
ducció d'en Millá, El ninot de mollea.
Nova Germanor
Ab regular interpretado, per-O ab simpatía a la labor ern
preaa, el quadro artístich d'aquesta societat va executar, el
dia 18, les obres L'oncle Rector, de Folch y Torres y La
feota deis aucells, d'Iglesias.
Sortr més sencera la representació de la segona obra, que
la de la primera,

Marguerida (Gracia)
El día de Sant Joan, per la tarde, tingué Iloch una !un
ció a benefici de la (Secció dramática,» d'aquesta societat.
Representaren la comedia en tres actes den Baró El joch
deis disbarats, ques comprén que per manca deis deguts
assaigs no sortí, de bon tros, cona debía. Aixís y tot, feren
bou travall la senyoreta Cama (R.) y els:senyors Martí, Cal
mell, Cabanyes y Casanovas; deis altres.. non podém dir
La

rés.
Circol de Propietaris (Gracia)
El diumenge passat a la vetlla, la cornpanyía Torelló-Da
roquí representa el drama de gran éxit La Reyna joya,. En
l'in terpretació de la mateixa sobresortí la senyoreta Daro
qui, que fent la protagonista estigué a gran alture. El se
nyor Torelló, molt be en el «Rclant»; per més que epis
senyor Daroquí
sodicament mostrava certa inseguretat.

feu

un «Taleya,» com ja'ns el
mostrá al Principal, y les se
nyores Bezo y Guitart y senyors Martí, Ferré y Lamor no
desdigueren en rés, y tots els demés molt discrets; si bé en
conjunt no aortí l'obra prou arrodonida. segurament per
manca d'assaigs. Esperém véurela
altra volta, estant segurs
que aquesta notable companyla quedará a la altura que
II pertany. I.a presentació, pobreta, y'l decorat del primer
acte, bonich.
Acabada la fundó, els senyors Daroqui y Ferrer y un
soci d'aquest Circol, llegiren poesies dedicades el exirni

mestre

Guimerá.

Centre Nacionalista Republicá (Gracia)
El día 9 de Juliol cam a ultima funció de temporada y a
benefici del consueta en A. Combalia, se posarán en escena
la comedia en dos actes El bon policía y Pirnpressió dramá
tíca de'n Juli Vallmitjana Els Zin-calós.
També sabern que l'important cornpanyía de declamado
d'aquest Centre, ha comensat els assaijos del drama La:Rey
na joya, proposantse donanne algunes representacions pels
pobles d'aquí'l entornIclurant l'istiu. (i?)
Foment Recreatiu La Salud (Gratia)
El dissabte passat, a la vetlla, representaren el drama en
quatre actes La verge boja y la comedia Los tres toma. En
la primera hi prengueren part les senyoretes, Roca, Cama
(M,) y Catxot, y'ls senyors, Segimón, Rotchas Mafia y
La presentactó direcció y decorat 'oren deficien
tíssims. De l'execució... més val no parlarne; puig les ta
cultats d'aquest cuadret escénich, no son per representar
abres aixís y menos habentse tingut d'encarregar del paper
de «Frederich» el senyor Potras el día avants de la funció.
Centre Moral

(Hostafranchs)

anunciada l'inaugurado d'
per en Francesch Grau, formant
com
a
primera actriu la dama Francisca Papell, debent
representar El cor del poble, del insigne Iglesias.
No poguerern assistirhi per excés de invitacions.
Pel

una

dissabte

passat

esteva

companyía dirigida

Patronat Obrer de Sant

Joseph (Sant Olaguer lo)

Agrahini

les invitac ións que reberem pera assistir a la
tunció anunciada per diumenge passat, en la que debían
representarse les obres Agencia d'informes comercials y Com
les óliyes.
L'excés de feyna ens priva de personarnos a tal testa.
Institut de Sant

Joseph (Sarrih)

El día 24 del corrent tingué etecte la segona representació
de la comedia en tres actes de Baró El senyor Secretan i y
per pessa Sebas al cap, d'en Roig, baix la direcció d'en Pau
Sostres. Ab dites obres feren les delicies deis invitats en par
ticular es senyors Sostres, Ferré, Torrens, Recasens, Du
rán y Blanch.
Ateneo

Obrer del districte II

tenir lloch el
poquísimes vegades hem vist,
diurnenge passat la representació de l'hermosa obra Guime
raniana, La Reyna joya.
Pié

coro

va

Si bé el decorat no eslava a l'altura que requería el drama,
canabi la direcció deis artistes estigué sempre oportuna,
salvo insignificants detalls, que queden esborrats en el con
junt ab que's va portar a cap la representació.
En primer lloch tarém esment del senyor Martori que va
ter un «Jan Taleya», tot cor, tot ánima, seguintlo en mérit
els senyors I3oquet, Guiu y Cornpta, que varen fer un
«Rolant,» «Duch Vladimir» y aGra Duch Esteve,» respec
tivament, d'una manera aigna.
Adernés, varen pendre part, Iluhintsi forsa, els senyors
en

Valls, Torroella, Querol, Sancho, Roca, Constanti, Balot,
Dejean Fábregas y Castells.
La part encarregada a les senyores tarnbé va resultar del
una
tot felís y sobretot la senyoreta Durán quena feu

La

cena

Catalana
«Alexia» recornanable;
Papell y Xifreu.

igual podém

T catre Edisson

dir de les senyoretes

50RE5 MORTE5

(Sarriá)

La tundió que ornpll el programa deis dias 23 y 24 del co
rrent, fou l'obra de éxit La Reyna joya. Una vegada més
mereix rostre felicitació al senyor Ferré per la bona direc
ció, el bon acert que tingué en la distribució deis papers y
per porta a cap en una semana el travall dificil d'aquesta
obra. Naturalment que en tants pochs dies (tenint en cornp
te la sustitució d'alguns elements)
no podía sortir l'obra
cornpletarnent arrodonida, pró si que el senyor Ferrer ten
eIs medís y esforsos posibles perque l'obra resultes y ho
conseguí, puig la concorrencia sortí mott ben irnpressiona
da sens avans habent aplauda calurosament els finals de ca
da acte, ab ganas de tornan i a la segona representació. Del
desempenyo de l'obra la senyoreta Roldán s'encarregá del
cificil papen de «Reyna Alexia>, encarnantlo ab justesa, y
del de «Rolant» el senyor Ferrer, que estigué notable; dis
cretes estigueren les senvores Antigas,
Sarbosa, Guart, ,y
senyoretes Arnais y gerrnalles Jotré, molt en son centre
estigueren en Torrernadé,Casas, Recasens, Mora, Torrens y
Brasó y els demés cooperaren més que regular.
Centre Autonomista Catalá (Sant Gervasi)
Per la diada de Sant Joan tingué lloch la tunció d'honor a
na
Rosari Carnorera, posantse en escena la comedia en tres
actes d'Ignasi Iglesias La noya
maca. Que'm perdoni la se
nyoreta Ca morera si li diem que la obra qu'esculli no tou
del séu caracter, puig en l'interpretado no hi estigué felís
si bé se sabía perfectarnent el paper. La senyoreta Lora%
insegura en algunes escenes; la senyora P,:rramon, senyors
Castells y Capafons justos en Ilurs pa pers; el senyor Oliver
desacertat per complert, lo mateix que'l que teya de germá.
Deben fer present (am be que les escenes de conjunt no ana
ren prou I ligades.
FI día 25 se representa la traducció d'en Millá Lo llil del
capied, que obtingué una regular ,interpretació per part de
la la senyoreta Camorera y senyors Torné y Boquet (E.)
Cine Moratín (Gracia)
El día 22, del corrent, tingué efecte l'arranjament en un
acre, de Lluis Milla, Ua bany rus y la pessa d'Armengoi,
Un bon debut, representada ab justa interpretació per ele
ments de la companyfa Alonso-Morales.
La Familia Catalana (Gt acia)
Diurc enga, día 25, tingué Iloch en aquesté entitat la re
presen tació de la tragedia en tres a ctes d'en Guirnerá La boja.
En el desempenyo d'aquesta obra s'encarregá del dificil pa
per de «Germá Alberti, el senyor Bonet, qui estigué discret
y telís en algunes escenes culminants, la senyoreta Pallarés
molt encaixada, en Benet (J.) quelcorn fret; el senyor Cor
ber6 (A.) en el aBlasin ten riure bastant a IA concorrencta
y els demés com en Rufiandis, Prou, Ribas, Horneu y Mora,
secundaren mitjanarnent.
Les escenes de conjunt, deslligades.

Daus y vi

La

flama de la llumanera
crepitant incerta s'ha mitj apagat
y creix altra volta y ondulant s'anin3a
fent bailar les ombres damunt l'enilossat.
Vola de la tanta corcada y greixosa
surgeixen espectres entre boira y fum;
la densa penombra que'ls rnitj envolcalla
no deixa gneis toqui la claror del Ilum.
?Son homes? Be ho semblan; el tuna de les pipes
boy gronxant pele ayres semicercles blaus,
Ilurs veus rogolloses, ben clar ho demostren,
tot dringant, els vasos; tot saltant, els daus.
!Que'n diuhen de coses eta daus quan rodolenl
!Com parlen els vasos, sadolls d'esperitl
Ressó d'hores mortes, d'amistats perdudes,
vissió d'algún día... recort duna mil
Prols hornes no ho senten: tebrosos s'agiten
y juguen y beuhen y rnay diuhen prou,
...en tan que la flama de la Ilumanera
crepitant incerta s'ha apagar de nou.
Dos d.elis (els mes joves) s'aixequen de sopte
s'esguarden rabiosos ab ulls plena de sanch,
s'agaten, rodoien, les ungles esqueixen
y en sea carns s' aferren com potes de cranch.
Es meya, ben meval—diu l'un—Eixa dona
jamay en tos brassos podrás ofegá!
Es meya, ben rneval—diu l'altre—Jo't juro
qu'avans qu'esser teva lo mon s'entrará.
...Y'ls brassos cedeixen; s'aixequen... y beuen
y juguen y's miran ab esguart de llop;
ireticunies qu'esclaten y tan sois otega
l'instala que separa l'un glop d'altre glopl
La morenta flama de la liumanera
crepitant encare de nou s'ha animat,
y a prés Ilengoteja, s'encén y s'apaga
tent bailar les ombres demu. nt l'enllosat.
Del cor d'un rellotge degoten les hores;
per l'espay se gronxen semicercles blaus
y dringuen els vasos y ab ressó macabre
demunt de la taula rodolen els daus.
rnorenta

AGUSTf ESCLASANS FOLCH.

e

nde8treá

eorresponials
Arenya de mar.—El
día de San t Joan tingue
rem
la satisfacció de
gaudir les excelencias de
La Reyna joya, del gran
Guimerá, que fou repre
sentada hermosa cuent
per la notable compa
nyla que dirigeix en Joa

L'Artesa (Gracia)
Diurnenge, día i8,se representa el drama en tres actes, de
L'hereu Escampa. La presentació deixá que desit

jar.

LA VIDA PELt CZAR
DRAMA

PELS

EN•

4 ACTES,

MINENTS

A

ESTR ENAT

AL

quina Vinas.
PRINCIPAL

publicada en la Biblioteca Popular Teatral,
corresponent al trimestre de Abril a Juny.

Será

A.
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PA Ille10

La senyora Llorente
feo una «Reyna Alexia>
que entusiastná, per lo

va aplaudir forsa. També va ser molt
celebrar el
travall deis senyors Viflas y Blanca, en sos respectius
pa

que se la

La

certa,

eztaiana
pers de «Taleya» y «Holant». En Tor len un bon President
de Ministres. Tarnbe va plaure el trevall del veterá actor
senyor Rodó, el de les senyores Parioio, Masriera y Ricart,
y el deis senyors Rovira, Balot, Lleal, Vallvé, Calvo y al
tres gneis noms no recordém.
En conjunt, una bona execució.

Tárrega.—La companyia Casals-Cazorla fa una campa
nya molt profitosa de Teatre Catalá, baben t represen tat les
obres: El cor del poble, María Rosa, La bona gent, El Mis
fich Lo ferrer de tall y Eis vells,
El públich n'está molt content.
La Bisbal.—Al Teatre Principal, la companyía Lloren
te-Vinas-Blanca, va fernos La Reyna joya, que va agradar
extraordinariament, tant per la bondat de l'obra com per
la bona execució qu'hi donaren les esmentades primeres
figures y 'Is senyors Tor, Rodó, Lleal, Rovira, Balot, Vall
vé, Calvo, Crespo y les clames senyores Paricio, Masriera,

Ricart y Pinet.
L'éxit fou grandiós y ben guanyat.
En el mateix día 18, al Ateneu P1 y Margall hi hagué fun
dó teatral posantse en escenaEls visionario, a carrec‘.1 del
elench artístich de la casa y ab la cooperació de Paplau

Susagna Molgosa. La obra d' en Pons
agradar forsa y l'execució bou bastant aceptable.
Per final se representa La Barca, d'Apeles Mestres, que
tambe va plaure al públich.
dída actriu senyoreta

Pagés

En la Unió Lliberal lo prbxim dimecres se hi donará
representació per la companyía d'en Barbosa, de La

una

Reyna joya.
Vilafranca del Penadés.—aLliga Industrial.» Acabada
la protitosa temporada de primavera, cal felicitar al di
rector de la «Secció Artística» S. Sábat pe'l digne travall
que s'ha imposat, debent ferse extensiva aquesta felicitació

ja

tots eta que'n la seva obra han colaborat, els senyors
Font Ciaramunt, Miró, Bonet, Salvany, Mestres y altres,
tot desitjant recomensi tot seguit altra campanya artistica.
Resta sola apuntar l'éxit que'n el día de Sant Pau obtin
guereu ab les obres, Cerco! de bota y Cercol de foch y per
quines ultimes funcions contractaren a les notables ac
a

trina senyoras Josefina Roca y María Cardalba.

Figueras.—gTeatre Principal.» Els díes 15 y 16 del co
la companyía Llorente-Vifies-Blanca dona dugues
representacions de l'obra d'en Guirnerá La Reyna joya, y
una de Els Zin-calós d'en Juli Vallmitjana,
La execució de les mateixes fiuixejá un poch puig llevat
de les senyores Llorente y Parido, y els senyors Vinas
rrent

Blanca y Tor que fan tres verdaderes creacions deis seus
respectius papera de «Taleya,» «Rolant» y<D'Arrnanyach,»
els demés no pasen de discreta.

-va

Vilanova y Geltrú.—(Teatre Apolo» El diumenge 18
del corrent a la tarde, la companyía que dirigeix el primer
actor August Barbosa, posa en escena Gent d'ara, distingin'
shi eh l en el paper de «Senyor Joseph» (que son els tipos
que millor se li adaptan al séu temperament) y la se
nyoreta Fremont

en la part de esposa del primer.
A continuació posaren Ele Zin-calós, quena deixaren
quelcórn frets. Si no'ls haguessim couegut per haberlos vist
representar ab tota propietat, pel nucleu «L'Esclat del Cas
sino Artesa» no`ns hauriam fet carrech del hermós quadro

den Vailmitjana.
A la nit estrenaren el sugestiu drama romántich del ge
nial Guimerá, La Reyna joya, sencillament presentat y d'

interpretació deficient. No obstant es feren aplaudir per
la forsa de la concepció Guimeriana, la senyoreta Fremont
y el senyor Barboso, qu'estigueren bastant acertats en la
dicció, especialment en el tercer acte. L'obra agrada forsa
pero no entusiasmá per la manca de plasticitat y d'armonía
en la
representació.

Girona.—«Coliseo Imperial.»

Llorente-Vinas-Blanca,

la uit ens dodá un'a ltre representació de La
Reyna joya y d'Els Zin-calós.
«Teatre Principal.» Ab inotiu de celebrarse en nostra
cintat el X1V Congrés de la Federació Agrícola Catalana
Balear, el día 21 tinguerem la visita de la Schola Choral
de Terrasa que dirigeix en Joan Llongueras; el mateix día
ens dona
dos concerts un a la tarde y un'altra a la nit,
que després de cantar vares cansons, ens donoren a co
neixer «les cansons ab gestos y rondes iniantils» per la
el día 20

a

nens y nenes, que ho feren maravellosament;
també ens varen fer fruir «els estudis calestenichs» (estu
dis de plástica general) ab les cansons L'ondina y Les Es
tatues den C. Jacques Dalcroze, interpretaren bellameut
sis xamoses senyoretes de la secció de la Schola; per fí de
festa posaren en escena el capritxo en un acte, en vera de
Maurice Bouchoc, música popular de Cluck, traducció ca
talana de Alexandre Galí y Joan Llongueras, Noses de
Papellones, que fou interpretada per una quans nens y
nenas de la Schola. El públich qu'omplia per complert el
teatre, eta apremia son refinat travall ab sorollosos aplau

secció de

diments.

Badalona.—(Teatre Espanyol». El día de Sant Joan la
companyía Llorente-Blanca-Vinas, dona la segona y úl
tima representació de La Reyna joya, del mestre Guimerá.
En la anterior ressenya ja donavem compte de la interpre

Altafulla.—Per la companyía d'aficionats y ab la coo
les ectrius María Cepillo y Pilar Navarro, s'han
representat el día de Sant Joan les comedies: La nit del
amor, La font dele enamorats y ?Quí será ravi?

tacio. Aqnesta no va desmereixe en rés de la primera, obte
nint tots els actora forts aplaudiments especialment eta fi
nata d'acte.

Olesa.—S'ha represen tat La verge boja y la pesas Genit
y figura, executat per les dames, María Panadés, Antonia
Vallvé, Bayona y Albert, y'ls actors, Santolaria, Puiggarl,
Mer, Morera, Castells y Vila.

foren representats
Pinet y Guerra y els senyors
Blanca, Tor, Santacana, Rodó, García y Calvo, els quals
donaren tot el caracter y relleu que necesiten els perso

Els Zin-calós d'en Juli
per les senyores Llorente,

natjes d'aquesta

Vallmitjana,

obra.

Granollers.—(Cassino.» Lo notable aficionat tan cone
gut de les Societats de Barcelona, el senyor Rafel Massot,
representá en la nit del 24, Mar y Cel de Guimerit.
S'anuncia a tó de bombo y platerets y aixó el perjudicá,
puig el públich s'había fet el cárrech de trobarse davant
d'un actor.

pereció de

Camprodón.—Un

marcat triomf

obtingué

la compa

nyía Codina-Baró, els díes 21 y 22 al Cassino, representant
les obres, La Reyna jova y El Deteciive Sherlock Holmes,
Lluhintse en la execució, a més deis eminents artistes,
Pere Codina y Emilia Baró, les senyores Vaura, Panadés
(F.,) Abolla, Balestroni y Delgado, y'ls senyors, Capdevila
(Caries,) Guixer, Amorós, Puiggarí, Munt Rosés, Ferrer

García, Petit y \las.
El primer día, per pessa representaren
Bonevla, El bote !ladre.

la comedia d'en

arta;
Gervelló.—tAteneo Cervellonench».

La

companyía

d

'

aficionats que ab tant acert dirigeix en Joseph Munné y de
la qu'en forma part la molt aplaudida primera actriu se
nyora Adela Arasa y la dama jove filia de la poblactó senyo
Montserrat Romeu, posaren en escena el día de Sant
Joan el drama den Folch y Torres Reixes enfora y la come
dia de Palá y Marquillas La sala de rebrer. En la primera la
senyora Arasa feu una «Mariátigela» admirable, com tam
bé la senyoreta Roineu ens feu una «Esperanseta» que li
vagué inotts aplausos. Els senyors Pafiella (J.) Juliá, Camp
derrós Pafiella (A.) y Bulta ab son travall artístich sapigue
nen
ren ajudar inolt lié el conjunt de l'obra, com també el
Sala qu'ens feu un bon «Tianet». La segons sois dirém
que la senyora Arase y el senyor Juliá Watt passá un bou
rato a la coucorrencia, fent riure per les butxaques fi aja
dantlos en eI desempenyo la senyoreta Romeu y ele se
reta

nyors

Cautpderrós

y Bultá.

Roda de Vich.—Per la fasta de Sant Joan, al Circo] Ca
tólich, representaran La creu de la masía, de Pitarra, en
qual, execució s'hi Iluhiren ele joyas Ribas, Martí, Goda

yol, Nogué, Bracons, Rosarios, Oliveras, Poblet,
El públich ua aplaudir ab entusiasme.
Mantleu.—Al Teatre García s'ha posat en
d'Iglesias La mare eterna y la comedia de
rratera nova, ab regular execució.
ma

etc.

escena

Burgas

el dra
La ca

Palamós.—La Reyna joya, presentada ab torea detalls
per la companyía Llorente, va agradar extraordinariameut.
Tots els artistas s'hi Iluhireu en especial en Vinas, en
Blanca, la Llorente, la Palacio y en Rodó.
Els Zin-calós, toren tara. b;.5 de gust del auditorí.
En rebatirla: un éxit.
Valls.—Al Principal, la eminent Xirgu ab la companyía
que dirigeix el reputat primer actor Enrich Gimenez va
actuari desde el día 22 al 26, represeutant les obres:La Rey
na joya, Zaa, Joventul de Princep, La dama de les Cameties,
Miqueta y sa mare, Els Zin-calós y La torre deis sustos.
L'éxit assolit per aguaste notable companyta bu gran
diós y alta ment demostratiu.
En La Reyna joya van conseguirse frenetichs aplaudi
meuts la Xirgu y en Nolla, com també fou celebrat el tra
valí den Gimenez en les demés obres que foren presen
tadas totes ab forsa propietat.
En la fundió de comiat, el publich. entussiasta y agrahit
omplir de flora l'escenari, convertintlo en jardí, del
va
que'n destacaba hermosament una colosal Marguerida...

Xirgu.

En el Victoria de Buenos
va
de
éxit en éxit.
Diu la prerrapsa d'allá que
en la
obra den Marquina:
En Flandes se ha puesto el
sol, hi está maravellós, En'

Aires, el gran Borrás

Las Urracas (Les garces) del
insigne Iglesias, ha conque
rit un nou trionat En Mar y Cielo y Tierra baja, del mes
tre Guimerá, ha entusiasmat ab deliri, y en El Místico, dei
eminent Rusifiol, ha agradat corn sempre.
També en Tallaví obté forses triomfs en el Teatre de la
Avenida, ab El 4,1istico y Tierra baja.
En el «Salón Teatro Mariano Moreno,» els socis del Casal
Catalá, el día 20 de Maig van representar en nostre idioma
el drama de Pitarra, Les Eures del mas, y la comedieta de
Julia Martí, El Marqueset. La rnateixa cornpanyía, en el
mateix coliseo, el día 17 de Juny va posar en escena La
Mare, d'en Rusifiol y el Inonblech den Peyo Gener, Filo

sofíes
actor

del

Xampany. Aquesta

d'aquest

elench

Miguel

en

tunció anaba dedicada
Lleonart Nart.

al

Diurnenge passat morí, victima d'un atach, Don Antoni
Morató y Bonavía, pare de nostre estimat amich el publi
cista y dramaturch Don Joseph Morató y Grau.
Al acta del enterrarnent ht assistíren distingides persona
litats ardstiques y literarias.
LA ESCENA CATALANA s'asocia al sentiment qu'experi
menta

la

distingida familia

Morató.

Acabadas les tuncions que te cornpromeses la Guerrero al
Novetats, que será el 15 6 16 del mes vinent, passará a ac
tuar per una setrnana en aquest teatre la cornpanyía Xirgu,

representanthi les obres La Reyna joya, La Dama de les Ca
melies Zalá: Miqueta y sa mare y proba blemen t Andrónica.
Aixo es lo que s diu, pero no ho hem pogut confirmar
encare.

cj

LA
EXCELENT

VIDA PELt CZAR
TRADUCCIÓ

DE SALVADOR

VILAREGUT

Formará els volums 60, 61, 62 y 63 de la
Biblioteca Popular Teatral.

Tornen a rebres guatitas per part de nostres autors del in
curnpliment de alguns delegats de la Societat d'Autors Es
panyols, els quals senabla que•s fan la Iley a gust d'ells. Els
que intringeixeu més la Iley de propietat intelectual son,
com se su pose, els de tora de la
provincia de Barcelona, o
siga els de les provincias de Girona, Lleyda y Tarragona,
que perteneixen a la direcció de Madrid.
Tenim denuncies y procurarém esbrinarles pera posar a
la vergonya a certs delegats que cobren una cantitat minirna
pels drets de representació a les companyíes, cuydantse de
no liquidarho a la Societat d'Autor ,aix6 es, embutxacantse
el total,
Per

sense encomenarse a

nostra

Déu ni al Diabla.

tals despreocupats cobradors que
ter martingalas ab ele drets de representació,

part avisém

a

procurin no
puig no'ls agradará gayre

ni

a

n'ells ni

a

eis representants

La>

F5eerta,

Catalana

companyíes que'ls

—L'Agrupado Joventut Artísica» prepara una vetllada
en qual funció se representará les pesses Re
tratos (Manubens,) Home casal, burro espatllat (Bonavía) y
estrena del quadro Frestech, original de R. Quadreny.
—Els pirineus, tragedia en quatre actes, de Victor Bala--1
guer, que s'estrenará al cornensar la temporada vinenta al
Principal ab gran gasto de decorat y bala la direcció de
etuinent actor Enrich Girnenez, será publicada en el fo

denunciérn els norns publicarnent.
altre s'ha de comensar a castigar y coinvé tren
car el
foch perqué el primer serveixi d'escarment als
altres.
de

Un día

pera el día 8,

o

La obra de gran éxit, La vida pel clar, de Peters Newski
traduhida pel reputat escenograf Salvador Vilaregut y re

presentada admirablement

per la cornpanyía del eminent
Enrich Ginaenez, será publicada a la Biblioteca Po
pular Teatral, corresponent al trimestre que está encara
pendent ab Pis suscriptors.

Iletí de LA ESCENA CATALANA.

actor

Adverti,n que els que vulguin suscriures
deuhen adquirir tambe el trimestre passat.

a

—Diurnenge, la cornpanyía Codina-Baró, a la tarde repre
sentará La Reyna tova al Masnou, y al vespre, a Sabadell
en el Euterpe, estrenará La Miralta, de Guitrerá.

la Biblioteca,

la ocasió pera suscriures a LA ESCENA C ATALAN A
que comensa trimestre y comensa també obra
nova en el folletí. No se servirán suscripcions sino van a
cornpanyades de son import. Els de fora poden pagar ab sa
—Ara

tota
Han sigut contratades pera ingresar en la companyía Cap
devila-Baró, que travallará desde el 25 a Olot, les actrius

gells

germanes Fornés.

es

vegáda

de

correo

cJ

XostreollQtí

Recordém als suscriptors que están pendent de pago

Administrado,

nostre

que

procurin

de i0 6 de 15 céntims.

posarse al corrent

en
a

Avuy repartim el primer follet1 de la hermosa
en quatre actes de Pitarra,

la

millor breuetat.

come

dia

LO TRINCH DEL OR
que fou estrenat al Teatre Romea, ab sorollós éxit.

Ltil VIDA PELt CZAR

*

QUE TANT BELLAMENT INTERPRETA
L'EMINENT PRIMER ACTOR ENRICH GIMENEZ

Pot efectuarse en nosrra Administració el cambi deis
folletins d'El lliri de aygua, per rexemplar enquader
nat, mitjansant l'entrega de 15 centims.
No s'admeten folletins tallats, ni bruts, ni rebregats.
-

Sortira a llum dintre de poques setmanes, formant
part de la Biblioteca Popular Teatral.

Tenim
a

el gust de
comunicar que:

Ltil

REYNA JOVA
Drama romántich en quatre actes
ORIGINAL

—Ha sigut tant extraordinaria la venda de entrades pera la
-futició-q-ue tenia anunciada la Xirgu, al Vendrell, el día
n, -que veyentse amenassada la empresa pel públich que's
quedaba sense poguer veure La Reyna jove, se va veure pre
seguides,
cisada a anunciar y ter dugues representacions
--

teatre Circo y acabant
a curull el
la segona secció a les 3 de la matinada, al comens de tal re
presentado en Gimenez va Ilegir un parlament d'en Gui
mera, cine assistí al acte, y es descubrf el bust del ilustre
dramaturch, qual bust queda instalat en el march del esce
nart y es obra del esculptor l'actor Alexandre Nolla.

omplint dugues vegades

—S`ha forrnat una companyía dirigida per en Francesch
Codofier y en Pere Calveras, que‘s proposa recorre tots els
poblets de la costa, pera donar a coneixer les ultimes pro
duccións més celebrades del teatre- catalá..
-

DE

ANGEL GUIMERA
PREU:

nou

—Hern rebut la Conferencia De Catalanisme, publicada pel
colegi Baix Empordd y que fou Ilegida per Don Ra
l'Associació Catalana
mon Rucabado el día 4 del passat en
Autonomista de Sant Feliu d Guixols.
nostre

Pessetes.

ACABA DE SORTIR

SERVEY D'AMICH
COMEDIA

EN UN ACTE

ORIGINAL DE

e.1vdor Bona-vía,
PREU:

!libre, editat per la casa Antoni Lo
pez, Les cent millors poesies catalanes, recuilides per Moliné
Administrado.
y Brasés. Preu i pesseta. De venda en t'ostra
—Recornaném el

2

EiO CÉNTIMS.

•
•
•

La,

Ebeerta

Catalana
PTES

Carnestoltes,

Biblioteca Popular Teatral
2'50 pessetes trimestre.

Un cate acida setmana.

OBRES PUBLICADES
Primer trimestre, de Abril

a

30

3uny
PM:U
PTES.

Ignocencia,

Aulés.
Matrimoni felís, Barbosa
Vilacalmosa, Artís..

1 actes.

.

.

2

.

Felicitat eterna, Puiggarí.

1
1

.

l'adra, Bonavía..
Pastilles Hércules, Henne
El bon

quin y Bilhaud.

La Reina, Barbosa.
Massa tart, Marinel-lo.
A la Prevenció, F. Codina..

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

1
1

.

.

.

1

.
.

Total: 13 actes, que valen ptes.

7'00

y han costat ptas.
8`5C)

Segón trimestre,

a

30 Setembre

cal Apotecari, Millá Y
Asmarats.
Un cop d'estat, Pagés.
Sabes al cap, Roig.
La Tosca, Sardou.
Zazá, Berlán y Simón.
Un gendre del altre mon,
Saltiveri.
Soltera, Casada y Viuda,
Lluelles.
La Marmota, Con ral Roura.
Total: 15 actes, que valen ptes.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

y han

.

.

.

oostat

Quart trimestre, de 9aner

Un crim sensacional, puiggan
Aires domar, Vallmit atta..
La Tasca, Vallmitjána.
Entre gitanos, Vallmitjana
Home casat... burro espat
llat, Bona vía
Les dente del oncle, Sala Vi
dal.
El detectiu Jep-Roch Homs
Bona vía
Jordi Flama, Gual
Gent de Platja, Bori y Fon
testá.
D, Joan de Serrallonga, Ba

.

.

.

.

1
4
5
1

i,

1
1

0'50
0'50
0'50
2'00
2'00
0'50
0'50
0'50
7'00

1 actes.
1
»
1

»

1

»

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

1

»

050

1

»

0'50

1

»

0'50

1

»

0'50

1

»

0'50

5

»

2'00

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

laguer.

.

.

.
.

.
.

Total: 13 actes, que valen ptes.
y

han oostat ptas.
a

7'00
WI5CD

30 de

3unu

A cal notan, R. Vidales..
!Al pon de la Creu! Escaler.

1

Servey d'arnich,

1

0'50
50

1

0'50

1

0'50

.

actes.

2150

31 de Mars

a

.

1
1

050
700

ptas.

Quint trimestre, de Abril

de 9urio1

A

.

han oostat

.

3

.

Dorm, Campmany.

0'50

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

.

.

I

.

Total: 13 actes, que salen ptes.
y

Susaripató

Asmaint.

Entreacto-El

ram

Bonavía.
de la pas

sió, Escaler y Burgas.

.

.

»

SEGUIRÁN

fet, 2 actes, L. Esca ler. —La malura,
drama, un acte, Lluis Viola .—La vida pel
Czar, drama, 4 actas, Peters Newski.—La te
ta gallinaire, un acte, Camprodón.Pau Cla
ris, Drama, 3 actes, Conrat, Roura, y nitres.
Dit y

ptas. a' 50

Cercar trimestre, d'Octubre

a 3i de Desembre
Hornee de flra, A. B. C.
1 actes.
0'50
La Cadarnera, Ponsa.
1
0'50
Els entremaliats, (Ribot y Boter) 1
0'50
Un quefe de la Coronela,
A. Ferrer y Codina.
3
2'00
Tot bon caballar... Alexan
dre P. Maristany.
1
0'50
La cosina de la Lola, Godo.
1
0'50
El testament, Puiggarí..
1
0'50
A ea la modista, Asm a ra ts.
1
0'50
!Ale peus de vosté! M. Palá.
1
»
0'50
La malaltia de moda, Mallo!.
1
»
A050
.

.

.

.

.

.

.

.

eatrnanari "reata-R.1

PREUS DE SUSCRIPCIO
2 pessetes.— Un any:
7'50 pessetes.

Un trimestre.

NÚMERO

.

PAGO

SOLT: 15 céntirns.
A

LA SESTRETA

Redacció y Administraató: Plassa del Pf, 5.—Barcelona,
imprenapia de LA ESCENA CATALANA, Plana dei
Pi, 5

