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Li

cera

Catalana
tingut l'honor de véures ses produccións
parlades en llengues ben distintes de-la nostra.
Peró mentres se travalla per la implantació d'aquest
teatre que'ns ha de llegar el nostre municipi, es con
també han

La tasca deis au
tors dramátichs

catalans.
En distintes ocasións
c

autors

at ataos,

aprofitant la solidaritat
creada per la actual empresa del Teatre Principal,
hablen demanat al nostre Ajuntament que'ls prestés el
seu apoy moral y material pera poder crear un teatre
compromisos mer
canti:s y que pogués oferir honradament el fruyt dls
autors catalans, que per sort no escasejen en nostra
catalá

completament deslligat

de

Verdaderament era vergonyós veme que les empre
ses de lea/re calalú gastaven mils pessetes pera impor
tar obres

estrangeres y

cambi demanavem rebaixa
als autors catalans, els quals
sempre mansos, influien en lo que pochen en benefici
deis drets de

en

propietat

de les empreses que sempre consideraben mellor lo de
fora casa.
No n'han

tçngut

prou ab aixó

a

de respecte als autors catalans també ha
proba de lo desconsiderats que son aquets

manca

sigut una
empresaris

als

quals seis

había

d'imposar

el respecte

altre. Y aquest día va arribar. fa están ente
rats nostres lectors de la barroera forma en que l'ac
tual empresa del teatre en catalá va tractar al gloriós
día

o

poeta de Catalunya l'Ignasi Iglesias

D'aquí nasqué
talans, estimant
panys 'varen fer

la
la

solidaritat, per aixó els autors ca
seva
dignitat y la deis seus com

causa

comú retirant

sa

confiansa

a

l'empresa desatenta, la nual ja en altrevs ocasións
había donat probes de descortesía, y dihem descorte
sía per no emplear frasse m,es dura y apropiada.
«No hay mal que. por bien no venga> diuhen els
castellans, y merels tot aíxó dintre de poch temps
gaudirém d'un teatre catalá municipal, que bé se'l me
reíx
noble com el nostre que presenta un Guimetá,
unich autor d'Zspanya que ha vist traduhir ses obres
en més de vint idiomes y un Rusifiol y un Iglesias que
a

un

temporada.

Pinterés d'altres empreses

Tot aixó ha desper

y avuy nostres autors

se

pósit.
Per tot alzó els autors s'han

sindicalisat,

y

un

día de

aquets el Gobernador tornará aprobats els estatuts
que han de regir en PAssociació d'Autors Catalans,
que ja ha nomenat una junta interina, la qual segura
ment sera la difinitiva y que está formada de la se
güent manera:
President, don Apeles Mestres, vispresident, don
Pompeu Crehuet; tresorer, don Martí Giol; contador,

Artís; secretad, don Manel Folch y Torres;
Joseph Pous Pagés y don Joseph Morató.
Se van nomenar, ademes, presidents honoraris, als
eximis dramaturchs don Angel Guimerá, don Santiago
Rusifiol y don Ignasi Iglesias, els quals han aceptat ja
la designació.
Aquesta Associació tindrá el domicili interinament
al Ateneu Barcelonés, fins que s'inauguri el Teatre
Catalá que será primers d'any, si alguna causa im
prevista no motiva adelantar l'inaugurado, poguent
ingresar com a socis tots els autors dramátichs que
haigin produhit obres originals y que'ls regoneixin
condicions de tals els senyors que formen la Junta
don Avelí

don

a

aquets empresaris poch

escrupolosos, que han intentat escarnir el teatre cata
lá, posan tse escriure obres ells mateixos, (naturalment,
traduhint del castellá) que han posat en gran compro
mis el nostre repertori.

un

tat

vocals,

terra.

La

catalá durant l'actual

veuhen solicítats y se'ls ofereix un teatre deis més im
portanrs de Barcelona, pera portar a terme son pro

ja hem dit quels
dramátichs

venient no deixar sospeses les funcións catalanes y per
aquest objecte els autors van demanai a nostre ajun
tament una Subvenció pera poguer disfrutar de teatre

del Sindicat.

Aquesta es

la tasca que fins

ara

porten feta els

nos

catalans, els quals ja era hora
que's desvetllessin del ensupiment que'ls aclaparaba.
Son socis fundadors d'aquest Sindicat els senyors
següents: Angel Guimerá, Ignasi Iglesias, Santiago
Rusifiol, Apeles Mestres, Pompeu Crehuet, Martí Giol,
Avelí Artís, Manel Folch y Torres, fosep Morató, f.
Pous y Pagés, f. Puig y Ferrater, Ramón Ramón Vi.
dales, Adriá Gual, l'ere Colorner y Fors, Eduart
Aulés, foseph Burgas, Salvador Bonavía, Antoni M.
Muntanyola, Manel Marinel-lo, D Corominas, C. Co
rominas. R. Surifiach Sentíes, F. Figueras y kibot y
Joseph Ponsa.
tres autors dramátichs
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La>

eerta,

eat3 !ana

Eltrene3
clz 1a,

1.

1.1
tkáS>

!cara. —Drama en
quatre actes. es
crit

E. GIMENEZ

PIS1
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o

castellá. per
y
traduhit per J. Fa
bré y Olivé, posat
en escena baix la
en

Eugeni Selles

fea

direcció del primer
actor Eurich Gi
menez.

(Per

descoltesla de la

Empresa d'aquest teatre,

senyar les funcions que s'hi

otras catalanes.)

deixarem de

donguln, eseeptuant

les

res

estrenes de

C1RCOL CATOdCH (Gtacia.)
Comí del uici.—Drama
Abril Virgili

en

tres

actes, de Joseph

digne del género a que pertany (Tea
Católich ) Está garbosament dialogada y logra

Es una obra
tre

ferse ,interesant al

públich

amateur del teatre

sense

damer
En Pinterpretació sobressortt el senyor Martí ',J.)
y els senyors Casanovas, Pi, Soley, Bohera (A.),
Martí (A.), Bohera
M.a), Quintana, Abril (M.),
Sacristán, Taberner y el noy Abril, ajudaren al éxit
de l'obra.
L'autor signé cridat a rebre Pova-ció que li tributá

l'auditori.
Carel de le Dirlud.- Comedia lírica, en un acte, lletra
de Joseph Abril Virgili y música del mestre Avelí
Abreu.
En aquesta obreta, tan la lletra com la música pot
dirse que van de comú acort, logrant el fi que sos
autors se proposen. L'interpretació de la mateixa aná
a cárrech dels senyors Roldós, Pelegri, Martí, Mun
né y Prats, que cumpliren bé son comes. El públich
tributá tina sorollosa °vació a autors e intérprets.
Los chors també se portaren bé. La direcció y pre
sentació, bones.
La part- musical fou dirigida pel mestre Ventura
Plá, agradant forsa.

CIRCOI.

DE,

SA NS

Diurnenge passat
debutar la companyta que di
rigeix el distingit actor Caries Capdeviia, junt ab el
notable primer actor de carácter Llnis Puiggart, y en
la qual figura com a primera actriu la celebrada Emi
va

lia Baró.

Comensh: la fundó ab la comedia Servey d'amich,
d'en Bonavía, ab la que entretingueren molt agrada
blement al auditori, fentse aplaudir de debó ses intér
prets, en espera del plat fort La verge boja, que seguí
després, impresSionant de bones a primeres a tot el
públich, qual interés creixent va anar seguint pas a
pas ab vives tnostres d'agrado y satisfacció. La senyo
ra Baró tingué mornents
verdaderament felissos y ge
nials ab els quals va ferse aplaudir de valent, com
aixis també les senyores Fornés y Ba y ona que's iluhiren
excelenment.
Els actors senyors Guíxer y Puiggart, molt acertats
y en carácter sempre, fent honor a sa justa fama; en
Ballart, arrogant y desintvolt, junt ab en Santacana y
Capdevila, actuant discrettssims, especialinent aquest
darrer qui demostra molt bones condicións en la di
recció.
En resúm, que varen complaure, y pel diumenge
próxim seis espera ab La noya maca, de Iglesias y El
pati blau, de Rusinol.
PRINCIPAL

Dietari de la setmana:
Dijous, día si, tarde; l'obra extrangera La dama de
les Camehes. Nit: l'obra extra ligera La verse hoja.
Divendres, día 13: estrena de l'obra s;astellana; en
quatre actes, Icara, traduhida en catalá.
Dissabte, día 14: l'obra castellana Icara.
Diumenge, día i5, tarde: l'obra extrangera La dama
de les Camelies. Nit; l'obra castellana Icara.
Dilluns, día 16: l'obra castellana !cara
Dimars, día 17: -el tisfrejzu La torre deis sustos (Fran
queza,) y l'obra castellana !cara.
Dimecres, día 18: l'obra extrangera La verge boja.

***
Relació de les representaciOns deles obres que firma
Don Ramón Franqueza y Co.nas, celehrades. durant

0499W1~InIrr”
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eatakirial
l'actual temporada

el Teatre que dit traductor ad

en

ministra.
Suma anterior: Pes
La /orle deis sus/os,

(dia

17

22'50

.

Octubre)

un

22'5o

acte.

segueix: Ptes.

Suma y

45'0o

Ateneo Obrer del
districte II
Elr jadrins estrrns, va es
se r l'obra que's represental

BENV1NGUT S1,4!
PEL RETORN D'EN MORERA

diumenge passat

en

agiten

catre, tori,ém a insis,ir en
que't de, wat weteixería una
mica de lepas, puig la .21- co
ramo de fans que 8-exhibía
aria' día, ademés d'esser mol t descolorida, hi ha un sel que
fa molt mal etecte; Pobra's ressend lambe de no estar molt
seguís alguns personatges y aqu-st bou wo inotiu del poch
Iluhitnent deis adistes que l'interpretaren; a part, la senyo
reta Durán que, com ja es de costum en elia, estaba ben
posessionada del séu interessant paper; la senyora Vendrell,
t

(Poesía liegida per son

autor

tor Enrzch

en

Morera,

el

tranquel

celebrat

Mireulo! Ja ha arribad Ve
Mal fat

el

ens

va

Mormorejant la

pendrel

d'honor

a

remirara

composi

diumenge passat.)

pié de joventut!

La nostra

son

t l'ha dutl

misten,
mentre a l'artista excels rendiaq seu imperi
tot reprimint ses mes com un Ileó sotmés,
la flan que'l bressolava vers costra platja ha empés.
El

temps

no

mar sos

l'ha envellit. Retorna ab la mirada

jorns,
populars victories,

valenta d'altres
de

Duu

himnes de

serena,

assedegada
llorers!

de renadius

rublerta de somnis

falaguers!

Aqui'l teniu, oh flora! Déu terme a Panyoransal
estigueu, que apunta la bonansa!
Del qui, ab ses fresques notes, de plé us feya estremir,
Pinspiració capdal heu de torné a gaudir!
Coll-tortes no

Aucells que desde`l niu el

seo

canté admiraveu

gentils contente el barrejaveu:
Pespay que us extasia, per un instant deixeu:
no oiu altra vegada sonar la seva veu?
No oiu de non pujar la melodia noble
nascuda y mare ensemps del cor del nostre poble?
del cor que'l Mestre encén? del con hont ell reviu?
del que ea sa absencia es tomba y hont, senthi, tot somriu?
y ab refilets

Eh l es! Brassos
del sant

amor a

oberts, partí

a

l'altra bandada

l'Art sentint la fiamarada.

en l'Art? Oh! com abunda, al món,
suficiencia, no sab llegi en un front!
Vetllant que ningtí aixampli la seva mansió estreta,
té per mancats de seny el músich, el poeta,
aquell que ab el pinzell roba secrete al sol,
tot el qui, nat ab ales, frisós emprén el vol!

Mes

creu

tothom

qui,

ufit de

coneixes, Patria! Tu't mires en son rostre!
nos trobi gelat sotal ten sostrel
L'estimarás! La mare fine aymais mala fills seus!
Y tu no estimarles un fill ungit dele deus?
Mes tu'l

Procura que ell

que'l Mestre demanaves;
planten que.' jardiner ploraves
tement no torné a véurel: y bé! vétel aquí!
Ja brilla per vosaltres un altre dematl!
Ja Iluu eu el postre cel, com Iris d'esperansa,
el geni eraador de cante de deslliurausal
Que vlbrin ses tonadedl Feu vostres ses cansons!
Perdeuvos com un núvol pel lluny deis horltzóns,
y que per tot el sisón, dant compte del non d'a,
Jovent somniador

tu, recent

uat

rediguin el

seu nom

°nades d'armonía!

S. GUANYABENS.

ro-gular.
Mereixen especial weroció, els senvors Boquet, Garrigó,
Fa, rarons, Valls, Guiu, Coplas Compra, Castells y Grau.
Després se representé l'hermosa comedia 1..`amich Cirera,
essent treta ab tanta naturalitat, que'l públich rigué les
situación y nos cansé d'aplaudir als que l'interpretaren ab
tant salero corn son els senyors Garrigó y Comas y la senyo
reta Durán y senyora Vendrell.
La trauquilitat
benefici deis necessitats del Vendrell, el diumenge al
vespre se posa en escena davant d'un nombrosíssim audi
toli la comedia d-en Serrano Victori, Pluja de inútils, inter
pretada per el quacho que dirigeix el senyor Vinadé, el qual
A

va

portarse

coi

rectament.

Cornpletava el prograwa vares atraccións, que'l públich
les aplaudí, especialment al graciós Marqués La direccoó
artística, a cárrech del senyor Llobet, radia a bona altura.
C'aris

L'agencia (l'informes comercials, foren les
obres representades el diumenge al vespre per el quadro
que dirigeix el s-n¦or rigarola, eI qual cumplí son cowés
Catalunya Nova
El dissabte, a favor deis malalts del Vendrell, tiugué lloch
°venirse

y

p-r vatis olepents de! corn-rs, una tunció extraordinaria,
posant en escena La resclosa, de l'Ignasi Iglesias.
La senyora Prat, so- Iltihí, fent una bona «Quima., La
senyoreta Florentina Baró, no bi va esarr bé cii a «Nuria,»
perque'l séu carácter no s'hi enmotllava al pelsonatge, perb
's defensá bastant. El senyor Martí, bou l'únich aficionat
que s'encaixá al tipo y del «Blay»se'n sortf airosíssim. Els
demás, el qui no desentonava, declawava ir alainent y aixb
junt ab PiS pochs assaijos que habíen tel, feu que l'obra
anés desequilibrada. Val la pena que un altre vegada hi po
sin més vol untat
Cine Moratin (Gracia)
La companyía de aficionats Clara munt-Devenat, repre
setita dissabte el drama de titiiinera, Maria Rosa. En Pin
teo.pretació hi sobressord notablement el senyor Xaus.
Molt bé les senyores Vallespir y Casasses; el senyor Clara
munt tingué moments molt felissos. Els senyors Adriá y
No la, bé. Els dernés ajudaren al bou conjunt.
Diumenge, per la tarde, representaren les comedietes
iDitxohos cotoms! y L'agencia d'informes comercials y el q ua
dret dramátich.Ualtrari amunt, totes tingueren mes que re
gular intsrpretactó per part de la senyora Vailespil y se
nyors Devedat, Teixidó, Adriá,Xuclá, P paceit, Cleramunt
(P.,)Castelló, Cuyas y Nolla.

Lii

certa,

catalana
El mateix diumenge, a la nit, representaren
Terra baixa,
fent una labor ben notable. Cal senyalar en primer
terme
el travall del senyor Nolla en el
«Tomás;» el senyor Clara
rnunt interprerá'l «Manelich» d'una
manera notable; les
senyores Vallespir, Gil y Casasses, molt bé, con) lambe
els
senyors Adriá, Devenat, Castelló, Xaus, Teixidó y Cuyas.
La direcció y presentació, bones, El publich
no escatima els

aplaudiments.

teyen.

Circol Familiar Cortsense Les Corts)
Dissabte, día 14, habla de tenir Hoch en aquest espayós
teatre, les representacións del drama El Lladre, la comedia
L'ase del horiald y una estrena, la qual se litigué que sos
pendre per informalitats que deplorém.
Centre Radical de la dreta de Gracia
El passat dissabte representaren lo drama
de 1. Iglesias
L'Escorsó,
qual interpretado sobiessortí la senyoreta
Perelló (A.) Els senyors Geué (J.) y
Estaba, bastant regular
la senyoreta Perelló (C), no dona tota la
vida v relleu ne
cessaris al tipo de <Laya», cosa dispensable per sos pocha
anys, y els senyors: Zaró, Roman y demés estigueren wolt
discreta.
La presentació y direcció bon xich
deficient; escatirnant
fina les perruques.
La

Diumenge

Filantrópica

passat posaren

Pll escena la joguina
Una ca
laverada, en la que la senyoreta Roca, y senyors 'ferio,
Roca, Busquets, Zaró y Liado, hi feren passar un bon rato.

A continuació representaren la comedia en 2
actes A la
?luna de Valencia, interpretada notablement per la sen
yoreta 'loca y senyors Calaf, Mansa, Xaba, Tarré, 1.1adó y
Carreras.

Pabelló Tetuán
Sha reproduhit la nova sarsueleta d'Asmarats Els
plata
trencals, que com en la anterior representació, el públich hi
va riure de gust.
També s'han representar les comedietes lndicis y El
carro
del vi, que han sigut forse celebrades per la concorrencia
que favoreix aquest local.
•

Cine Diagonal (Bailén 131)
Alternant ab películes hi acula un quadro cbmich-lirich,
dirigit pel notable aficionar Enrich Noms, que ha represen
tat Lo primer día, de Gima, Lo somni de la
Ignocencia,
arranjament de Conrat Colonfer, La Santa, de Martí Giol y
Ala peus de vosté, de Pala. habentshi distingit en totes el
senyor Norns, que te molta vis cómica, y secundat ab forsa
encert per les senyores Bofarull y Amigó y els senyors
Ce
brian, Gomis y Vega.
La

Tutau

(Universitat, 83.—Gracia)

Diumenge passat, davant d'una nombrosa concorrencia
tingué lloch la representació del drama de Pitarra, Les
Joyes de la Roser, baix k direcció del senyor Montserrat.
Molt animara se posaren a trava llar els intérprets daaquesta
obra, tant es ailiís que tingueren una bona acullida per

part del auditori y felicitérn al senyor Montserrat per
haber
sapigut formar un quadro escénich que va a tot arreu.
Cornensant per el senyor Aguirrezabal qui dona una gran
interpretació en el (Bernat;» en Casals en el «Par!» ne tra
gué tot el partit, arrancant la rialla del públich; en Rufan
dis en el «Miguel» molt encaixat; en Monreal ab una mica
més de desprendirnent, trevallará bé, perque la declarnació
es bona; de Pactriu senyoreta
Roldán ja sabiem que hi
donava forsa relleu; els dernés cooperaren també ab forsa
voluntat.
Per finalisar, se posa en escena la comedia, Una Mosca
vironera, la que obtingué una bona interpretació.
La direcció fou ben acertada.

Joventut Católica de Sant Lluis Gonzaga (Gracia)
15, per la tarde, ompliren el programa les obres,
Gent d'ara, comedia en dos actes, y Sirena, marina en un
El día

acte. Per manca d'assaijos no pogueren els intérprets sor
tir airosos tal con] se pensaven, naturalment que se
sablen
el paper, pró les situacions en les escenes de conjunt
des
car
el senyor Ayrnerich en el «Ignasi» y Delgado
en el «don Francisco» no s'hi en
wordaven, no era el seu
carácter; a la senyoreta Capdevila, Ii manca més desprendi
ment. En Rigol, lliesco y Gili, aquets ja
sablen lo que's
En Sirena, l'execució aná molt fluixeta.
Esperém veurels més encertats ab un'altre
tenen condicions aquets
aficionats.

funció; puig

d'U. F. N. R. (Gracia)
día 22, tindrá lloch en aquesta entitat
dos estrenes, Pesbós drarnatich en un acte
titular Amor,
Inxuria ravaršcia y la comedia f n un acte De rellogal a gen
dre, original d'Enrich Munoz.
Ateneu

Diumenge vinent,

Centre Autonomista Catalá (Sant Gervas0
Diumenge, día 15, va posarse en escena la comedia en tres
actes adaptació de Ferrer y
Codina, La Suripanta, que ob
tingué una bona interpretació per part de les senyores de

Sala y Perramón y senyoretes Oliver y Comorera y senyors
Sala y germans Oliver, secundant ab bona voluntat els se
nyors Parellada, Rita, Molins, Comorera,
Batalla y Fulle
rachs.
La senyora de Sala lluhí tres elegants trajos ben encaí
xats, demostrant una vegada més el bon gust y esmero en
els papers que se Ji confien.
La direcció, a carrech ciel senyor E.
Sala, molt ben cui
dada, rnalgrat el gran movimeut de l'obra. La presentado,

aceptable.
El

ot.

públich

que era bastant nombrós, va riure de gust
du
rant tota l'obra, sortint rnolt satisfet després
d'haber coro
nat ab abundants aplaudiments el travalls deis
voluntariosos
aficionats, fet aixecar la cortina tres o quatre cops cada final
d'acre.
Cine Carril (San Gervasi)
Alternant ab películes, han comensat ha
representarse
obretes catalanes que'l públich de la barriada ha
vist ab
molta simpatía.
S'han representat les obres Mala nit,
arranjament de
Joseph M. Pous, Un cop de teles, arranjament de Ferrer y
C.odina y En Nofre Llonsa, de Milla
Darrerament, s'han representar el monólech L'últim
que interpreta el seuyco Utset mitjanament; la
sarsuela A cal
pintor y les comedies Lo !lit del capita y A cal callista, foren
totes elles desernpenyades
regularrnent per la senyora Hos
tau y senyors Bonet, Rodriguez y
Utset.
Centre Republicá Ilartinench

(Carretera de Matar6)

Per manca de temps, no poguererr donar
compliment a
l'invitació que`ns feren d'assistir a la funció
anunciada pel
diumenge passat, qual programa el constituhien les
obres
Leo joyes de la Roser y Mala nit.
Foment de la Sabatería
Ab un plé de gom a gom tingué lloch el benefici del con
serge senyor Virgili, qui esculli Les !oyes
de la Roser, obra
que ab tot y sa velluria, resulta agradosa per
l'excelent exe
cució que hi donaren aficionats notables con] son el
propi
beneficiar, els senyors Garrigó, Forga y Simón, cada MI
d'ells dona vida y ánima a sos personarges,
fent que l'obra
despertés interés y resonant a cada final d'acteaplaudirnents
sincera y justiciosos.
L'obrera La tela gallinaire, feu riure de veres,
Huhintsi
la senyoreta Virgili y senyors Forga y
beneficiat, sobressor
tint el senyor Garrigó que demostra esser un
excelent afi
cionar. Regular el senyor Jorda.
Centre Nacionalista Republicá (Gracia)
De solemnizar teatral se por considerar la fundó
que tin
gué lloch en aquesta o-ntitat per la «Agrupació
Intima,» la
vetlla del passat diumenge. L'anunci de
l'obra Za.«) qu'ha
bía de representar la novella actriu Carie
Buxadós, cridá

a

L.14.4...fafataarald2.1.1
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La) Ebeena
eawana.

públich omplís de gom a gom aquest
local.
Habent apreciat detingudament el travall de tot el con
junt, ab tota l'irnparcialitat deguda, dirén3: que la senyoreta
la atenció perque el

Buxadós,

ft›

1

sernpre discreta, sens exageracións, matisá ab
molt acert les delicades y diferentes situacióus en que's tro
vaba, ja sigues ab ingenuitat ja ab gran tensió dramática,
dernostrán ha berne tet bon estudi del personatge Zazá,» tra
vallá ab gost y autor exquisits, per mico se ten admirar y
aplaudir al t gran entussiame al final de tots els acres.
Aquestesapreciacións les fem considerant a la senyoreta
Buxadós de notable aficionada.
La nena Buxadós encarná una «Totó» tant xarnosa y ple
na de sentiment, que ten cornrnoure de debó a la concorren
cia; la senyora Rodriguez en i'«Anais,» ben encaixada, y les
senyoretes herradell, A !sitia, Arbola, Palmada, Pelfort y
Morrner, secundaren discretament. El senyor Ferrer (A.)
en el «Dutresne» no'ns va acabar d'agradar, hi havía sima
cións en que eslava fret y en al tres se posava nirviós, tro
vantse cohibit en algunes escenes y aixó no`ns va estranyar,
car quan aquest pa per l'executen actora professionals, tana
bé's distingeixen per lo rnateix. El senyor Tarrés (J.) en el
«Dubuison,» se bellugava tuolt en escena y desencaixava
llastimosawent; opit's distingí notablement, fou en Tort en
el «Cascart,» per la justa expressió y carácter que doná al
personatge, ab vis cómica y gestos ben ensopegats; tots els
altres secundaren bonament.
En la direcció s'ha vist la tná experta del senyor Ricart
Palmerola en posar l'obra ab propietat, ja sigui en la presen
tació escénica, caracterisació y indumentaria deis personat
ges y procurant en fe*Iligades les escenes de conjunt. Com
preném tarnbé que el senyor Palmerola ha let esforsos pera
que els principals intérprets sortissen airosos de llurs
papers, pro aquets to hin sapigut correspondre a la bona
intenció d'aquell.
Per diumenge vinent está anunciat el drama L'hereu Es
campa y l'estrena de la estira botada en un acte Els rivals
cortesos, original dels senyors Amador y Capafons.

Be nostres

corresponsals

Sant Feliu del Llobregat.—La companyla del jove
Joan Sontacana, representa el día 12 del corrent, en
el «Casino,» les comedies: L'Oncle Rector (M. Folch y
Torres,) y Flora y Violes (Crehuet )
Al final de les representacions, el senyor Sal tacana, se
vegé obligat a dirigir la paraula al respectable per calmar
actor

les entussiastes ovaciona
térprets y ala autora.

qne'l públich

tributava ala in

Esplugas del Llobregat.—(Centu, L'Avalas.» Per la
colupanyía d'aficiona ts d.aquesta societat, el día 8 del co
rrent va posarse en escena el drama de Plgnasi iglesias,
Foch Nou; qual execució atta mitjanament, sena dupte per
manca d'assaijos.
Ab tot, cal fer elo0 de les senyoretes Rosa Colomer y
María Rovira y el senyor Gayetá Petit, que en els respec
tius papera de «Teresa,» cRomeu» y «Eladi,» ala interpre
ab justesa. La senyoreta COLISOI Roselló en la «Car
lota» feu esforsos pera sortirse del pas. Secundaren les
senyoretes Teresa Fitbrega, Francisca Roselló y nena
Emitía Batllori y els senyors Joau Sala, Nicolau Fábrega,
taren

joseph

Raventós y Miguel Fábrega.
Per pessa, el divertit saynet d'en Pere Colomer y Fors,
La déria de don Pau, representat per la senyoreta Teresa
Fábrega y els senyors Joseph Raventós, Ramón Cantil,

Nicolau Fábregas, Pare Pagés y Gayeta Petit;

feo riuÉer

a

la concorrencia.

Banyolas.—La cornpanyía d'en Joan Santacana, repre
sentará durant la festa mejor; el en «Teatre Centre Banyo
lench,» les segü ts obres: Día, 24, nit: El Pali blau
flol) y L'Oncle Rector (Folch y Torres.) Día 25, rail: La'
Verje boja y Genit y Figura... Día- 26, nit: L'Alegría que
passa (Ru.sinol,) Flora y Violes (Crehnet). y La Cadarnera
(Ponsa.) Formen part d'aquesta companyía les primeree
actrius donya Etnilia Baró y A. Verdier. la. primera dama
jove senyoreta Vallve, el primer actor y director Caries
Capdevila, y'rs senyors Puiggarí, B Ilari. Guixer, Morela,
etcétra.

Badalona.—«Unió Federal Nacionalista

Deuutt, ditimenge s'inaugurarán

les

Republicana.»

funciona

teatrals

ab;

ceiebrat drama d'en Pitarra.

un

L'elench d'aficionats ha quedat constituhit en la. se
güent forma: Primer actor y director Tomás Guardia.-,Actora: Jaume Campins, Joseph Carbó, .Manuel Dalwau,
Salvador Bosch, lirancesch Serrat, Josepb Tugas, Antón'

Tugaa, Emili Cuyás, Pera Fuster, Joati Sitjes, Joseph
Guardia, Joan Gili, Atnadeo Escriuela, Joan Bertrán, Jo
seph Feliubadaló, Jaume Ciará, Joaquím Morros y Agustf
Riera.

Manresa.—«Saló Varietats» (avans Euterpe.) Dissabte
posaren en escena la pessa, La capseta
deis petons. La senyoreta Joaueta Lechón, va intererpretat
el seu papar moit desastrosameut y no'n tingue pas ella

diumenge passat,

y

-

tole

la culpa, puig que per justificarse davaut deis que la
recriminaveu per la mala iuterpretació, els hi contestá:—
«No es culpa mueva, ja ho he dit a la empresa; jo soch
Copletista y no actriu, y tot lo que'in farán fer serán pa
ridícols.»
Els Soyas senyors Graells y Suades tampoch feren rés de

bó, sola lograren fas aburrir al ~l'eh ab demostracions
de desagrado ben convincentes per cert.
«Joventut Carlista.» En el wateix día, els aficionats de
la casa, posaren el drama catalá, Qui sembra, culi (qua!
titol dupténa fos el propi de !'obra,) y la pessa, L'anima en
pena. Contiuuém no fentne ressenya per no tenirhi en-:
trada.
Reus.—«Ceutre B. R. Autonomista.» Conforme anun
ciárem al número passat, avuy doném compte de la Insta

del quadro que actuará aquesta temporada, baix la direc
ció den Joan Riba de la que'n toruoará part la actriu se
nyora Rosina Galtés, y eiS senyors Miguel Moutagut, Jue
seph Roca, Ewili Alberich, Joan Sagalá, Jaume Mestres^,

Joseph Clotet, Josep Cotupte, Isidre A riguera, Lluis Cobre
y Joseph Bieto. Consueta: Joseph Futuadó.
Per derná, 22, es el día senyalat pera la p. linera fundó
de la serie, que se representará el drama de Guinuerá, En
Pólvora.
Girona.—eCircol Catolich d'Obrerss El dia 15,

de,

la secció

drama
en

un

en

d'aguaste

tres acres

acte

La

entitat

de E.

a

la

tar

posar en escena el
flomar y la cotnedieta

varen

Marriera,

Tunyina.

Sent Cugat del Vallés.—eTeetre Cervan tes.» Da va rit
de regular púbich, ungiré lloch la representació pels
afi
cionats d'aquest pobie de les obres, L' !tome deis
nassos,
La Reyna y Brometes de Carnaval.
En l'interpretació estigueren bé es senyois
It. codo
(director,) G. Lobregau, M. Floria, M. Bar talot y F. Ga

•••e"

ce-rtz.)

Catalana
estant tots els demés, com la senyoreta Peiró, fluixos
extrétus
Lleyda.—«l.a Lumiére» El passat diumenge dia 15 de
corront, es reprosenti per la tardo, el quadro de costúms
en un acte, interpretat
pels joves Garcia, Amorós y Mo
en

ragues, ab exe.cució p»ssadora. Por la nit, del mateis dia,
lo dramet en un acta y ab vers iCatalunyal y la pasea La
colla deis esgarrots. La primera ab interpretació deficienta
no per aittó se deixa de aplaudir al estudios jove, Joseph
Mercé, quena fu un «Simón,» tnolt ben travallat. El se
nyor Vida!, regular y els dernés fluixsts. La pessa fou exe
culada pelsjoves, Argilés, Garcia, A morós,
ab basta ti ta voluntal, siguou t apla udits,

Oró,

y

Serrano,

Dilluns morí íepentina.ment, en aquesta ciutat, l'im•
pressor Francisco Badía y Castenys, propietari de la
Tipografía establerta de més de vínt a nys al carrer del
Dou, 16
Era en Badía un honrat industrial, afable en el trac
te, que en distintes ocasións s'havía desvetllat pels in
teresos morals y materials del Teatre Catalá, ja soste
nint publicacións professionals, ja travallant indirecta
ment pel foment del art dramátich.
En son establiment, ja popular, s'han editat intime
sables obres de Teatre Catalá,
LA ESCENA CATALANA s'uneix al descunsol que ex.pe
rimenta la atribulada familia del finat.
Q E. P. D.

CORRESPONDENCIA
podém publicar,

per distintas

senyors: P R. B.—J. M.

0.—J. P. y

No

2.—J.

S. C.—A.

Q.

Jobico: Tantee mercés.—P. O

d`empressari;

si

rabona, lo quena han remés els
F, y B.—H. N. y m.—V.

veu

que

parlen

:

La comedia

de

pets,

de

Treneadissa

gargalls

fa

pulió

y caballer y hasta

luego.
cregui,

"Dimars

embarcar
cap a Ibissa, ahont debu
tarán el día 19 ab Terra
baixa, la companyía de
declamació que dirigeix
el primer actor Enrich
va

Casals.
L'elench está format ab les següents figures:
Actrius: Marta Cazorla, Assupmcíó Casals, Paulina
Villalba, Dolors Mas, Paquita Roca y Pepeta Sama
silla.
Actors: Enrich Casals, Torrents, Cazorla, Mas, Bo
net, Martí y Pelegrí.

no

permés que
que la tal pesas será

uu

tingui cap dapte,
vegi que'l subte,

hi

pispejiu

del castellá.

Nostre folletí
aquest número repartím el quart tolletí de la trilo
gia del erninent Victor Balaguer

LtOS PIRINEOS

CID

Un'altre franquesada Se dona per cert que dissabte
passat la Junta del Hospital de Santa Creu (propieta
ría. del Teatre Principal) doná compte d'una instancia
que va presentar don Ramón Franqueza, demanant
autorisació pera traspassar l'empresa de dit teatre a
tercera persona, qual permís Ii fou concedit.
Aixó vol dir que aquest senyor empressari ha com
prés la seva impopularitat y pensa ter mutis pel fons,
deikínt ün altré personatje en escena que's cuidara
del séu paper, el qual l'aPuntara el mateix Franqueza
desde la conaa.
D'aixd els castelláns ne diuhen /os mismos perros con
distintos collares.
Tot es comensar; avuy fa veure que plega, dema
plegará de debó.
!Y aixó que no té competencia, ara per ara!

en.ntia.na.ri
PREUS

DE

2 pessetes.
Un any: 7`50 pessetes.
NÚMERO SOI.T: 15 cenums

Un trimestre.
Está en prempso, y per lo tant sortirá a llum aviat,
la comedieta lírica en un acte. Els plats trencats, ultima
obreta estrenada del festín autor d'A ca la modista, en
Joseph Asmarats (Staramsa.)

Teet.tra.1

SUSCRIPCIÓ:—
—

PAGO A LA

BESTRETA

Redacció ij Fldministracid: Plasse del Pf, 5.—Barcelona.

.114rempta de LA ESCENA CATALANA.
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