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El sindical d'aulors Dramáttchs Catalans constituhit ab mejoría de socis, en l'Elteneu Barce!onés,
el dia de l'aprobació deis estatuts ij nomenament de 3unta,
Els que sehuen, (d'esquerra a dreta,) son els sengors 3. Pous g Pagés, lgnasi iglesias, Apeles
Mestres ij Pompeu Crehuet. Els de segón terma son (de dreta a esguerra) els sengors P. Colomer ij
Bonania.
Fors, Doseph (Borato, Cti Folch ij Torres, Marti Giol, Anelí Artis, 3o5eph Burgas j Salnador

Penúltim folletí de la trilogía de Victor Balaguer,

ales_
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produccións catalanes y
vejentse obliga t a servir al públichsolsament
les dolentes adaptacións d'ell, barrejades ab
grolleres traduccións la major part d'elles de
obres malejants; que es veu senyalat pel pú
blich, perseguit per la guarde civil literaria y
empaitat per Pinfortuni...
Aquest em presari, segóns veus que corren,
teatre les millors

l4/1

11

get.1

JA ES BARRA!
«El empresario de uno
de nuestros coliseos ha
solicitado del Ayunta
mientoluna subvención
para el sostenimiento
del teatro catalán.»

11.111

(Gacetilla

d'un diari

diulten que ha demanat

jEPH-ROCH Homs.

local.)

literatura.

Aquest empresari que tots coneixém, que
en contaduría afronta als abonats, que
en
l'escenari malmet als actors y que en els
diaris tracta d'ofendre la dignitat artística
deis escriptors catalans; aquest empresari
més que may continua la seva tasca de
abusant de que encare que
den sers infortunats ab sanch d'esclau, que
l'escolten allargantli la ma pero que se'n
emporten una cossa y ab en:1 se'n van sumi
sos cap a caseta, dihent
interiorment:—Pot
ser derná l'epa ré a/go.
Aquest empresarí que fent de taquiller ha
fet contestar a un comprador:—Digues que
torni, que are tinch feyna,—y aquest digues que
torne l'ha ana t repetir] t fins que'l públich no hi
ha tornat més, deixant el teatre desert; que
fent d '8 tO r ha descendrt a l'altura d'un Pern 8 1es;
que fent de drreaor ha in len ta t postergar a una
de les més eminents actrius catalanes; que
fent de representat ha mancat a la paraula y
a la firma comprornesa, sois atenentse a que
are

desmoralisacíó,

es va tornant 'ras ajut.
Aquest empressari que tots coneixém, que
ha sigut descalifica t pels drama turchs ceta

cada día

quals, atenintse al séu mal com por
tament, Ji han retirat el repertori de llurs
lana els

obres, constituhint

un

cas

may vist per em

análogues, deixantlo per lo tant en
l'impossabilitat de poguer representar en son
preses

subvenció al

Teatro Catalá.
!Ja es barra!

Hl ha un empresari que tots coneixém que
ha fet tant mal com ha pogut al Teatro Cata
lá, ara insultan t a sos conrehuadors, ara ad
ministrant la taquilla a tall de reventador,
ara escribint comedies cometent
crims de le
sa

una

nostre A juntament pera el sosteniment del

Propietat

intelectual

En el «Boletin de la Sociedad de autores espanoles», del
d'Octubre, se publica la segfient circular, donada per

mes

la Direcció-Gerencia.
Diu aixis:
cEn los espectaculos llamados de vatields,
además de los
números musicales y de los cuplés en la recta significación
de la palabra, suelen representarse monólogos con letra y
música, diálogos, entremeses, etc., etc., que empresas poco
escrupulosas no anuncian o lo hacen en pizarras dentro de
sus propios locales
Los senores representantes saben ya que dichos rnonólo
gos, diálogos, etcétera, no pueden considerarse comprendi
dos para su pago en las cuotas que por derechos de ejecu
ción (pequeno derecho) a bouaran los salones, cinernatografos
y cafés dedicados á este genero de espectáculo; se trata
de
piezas dramáticas aunque de cortas dimensiones y los de
rechos de propiedad debe-i cobrarse por la tarifa de dere
chos de representación que al local corresponda.
El director gerente espera del celo de los senores repre
sentantes que ejercerán una gran vigilancia en los espec'á
culos de que se trata, para que no se comprenda en un con
cepto de cobro lo que pertenece á otro y para que no se
detrouden los intereses de Ios autores por este procedi
miento.

El articulo $5 del reglamento para la ejecución de la ley
de propiedad intelectual, obliga á los empresarios á anun
ciar las obras con sus titulos verdaderos y con los
nombres
de los autores; !os senores representantes deben exigir de la
autoridad que se cumpla esta disposición dictada precisa
mente para garantir los sagrados derechos del
autor.
Madrid 1.• de Octubie
1.
El Director

Gerente.

EMILIO S. PASTOR»
D'aixó
fer la

en

justa

poden pendre nota els autors, per
delegat corresponent.

reclamació al

si

ve

el

cas

cera

'?¦

eatalana

EsÍtrene3

racter,

estigué

sempre explendit La senyoreta Serra
tregué forsa partit, no tal.t afortunat sigue en
Ferrer (A ), en simbolisar «L'amor En jané y la Pel
fort en .«La luxuria» quelcorn desencertats. En con
junt se nota :manca d'assaijos
La decoració de rnolt bon efecte y adecuada.

dell,

clz

ne

a

De tellogal a gendre.--Comedia
de Enrich Munoz
Es

Chic« moderna
Diálecn

c

---

h,
oseph

ni c

o

original de

una

Cuyás.
la forma que

dialogada

les situacións córni
ques que ha sapigut
posan aquest novell autor, entrete ab gust mitja horeta,
per lo qual el públich s'hi veu obligat a aplaudir, com

aixis succehi.

y Len dialogada, que fa
a la concorrencia. Ara
que si fos més reduhida sería mes

agradablement
es

mttjanament.

CIRCOL. FAMILIAR CORTSENSE

es

y ab

original

a l'auditori.
Va ser jugada ab vida y facilitat per els intérprets
haventse enmotllat en Ilurs papers, superiorment els
senyors Tort y Gene y la senyora Serradell; els demés

cooperaren
en

acte,

cornplerta l'impressió

Es un' obreta que
tá

un

moguda

obreia ben

passar la estona
lo que trovérn

PET1T APOt.
(Can runi$)

en

ha

Roja.—Diálech

Es

una

dramátich de Domenech Roca.
obreta acceptable que va lograr interesar al
auditori, la qual sigue ben jugada per 'actor senyor
Pons y l'actrfu senyoreta Mestres.
A utors y intérprets foren aplaudits.

L'interpretaren
la senyora

tenthi detallets dignes de menció,
Lozano y el propi autor, que al finir foren

aplaudits.

De

repent.

moros

SANCH NOVA ( gasta franchs)
Diálech en prosa, original de loan \lata

—

Olivé.

L'última obreta produhida per aquest novell autor,
es una nova awstra del avens que de día en día expe
rimenta en la comediografta catalana. El dialogat, es
sencill, pero sabrós y macó junt ab truchs de bona 'ley,
fa que'l púbhch passi una estona ben agradable.
L'interpretació, aná a cárrech del autor y de la se
nyora Carreras, Iluhintshi molttssim, especialment el
primer que ho feu de primera.
ATENEU GRAUENCH D'U. F. N. H.

R1DOI, huxurla

y RIMICICI.
acte, per Enrich Munoz.

—

Esbós draniatich

LA
en

PETITA ABELLA

un

En la primera obreta d'aquest autor, Reconciliació, ja
ii reconegueren y estimularen les bones condicións
que hi revelava. En Amor, Luxuria y Avaricia, aques
tes condicións s'han confirrnat. Pot estar content,
donchs de la nova provetura. L'éxit obtingut el capa
cita per seguir avant y li es garantía de futures victo
ries, tot aixd considerat en l'esfera en que son presen
tades ses produccións
Procuri en Munoz conservar l'amor que sent a la
frase gráfica y espresi va. En la seva producció hi ha
bonichs conceptes, com també, en el dtálech, correc
ció, amenitat.. Procuri seguir també en la concepció
y desenrotllo l'armónich plan que li ha servit per la
construcció de l'obra. No en va brillen mes les belle
podrien enterbo
ses de l'obra que certs defectes que
lirla, y aquets poden desapareixe, si segueix practi
cantse y estudiant ab la bona voluntat ab que ho ha
fet fins are.
En la interpretaciO en Tort encarná son paper ab un
encert y aplom extraordinari. De veu, de geste, de ca
se

PRINCIPAL

ha Barceloelna.—Comedia en tres actes, original de
Ramón Campmany y Cassirnir Giralt, posada en esce
na pel primer actor Enrich Gimenez.
El públich congregat el día de l'estrena d'aquesta
obra en el teatre Franqueza, va donar mostres de la
simpatía que sentía per la comedia que seis va servir
Nos pot exigir molt de dos autors novells y modes
tos com son els senyors Campmany y Giralt y per aixd
dirém que La Barcelonina conté boniques escenes y
está escrita garbosament, que va ser aplaudida al final
y que'ls autors poden estar satisfets de la bona
acullida
que h va dispensar l'auditori.

Veig l'abella assoleyada
comya xuclant e les tiors
y els hi cauta enamorada
sos idilis... sos amare...
Les

flors, truyt

de Primavera

qu'enclsan magne jardí,
sen ten una

y

es

pena

comensan

a

vera

marcí.

L'abella captivadora
d'excelsa parla brillent
bat les ales, brunzidora,
y als clavells roigs va besant.

Quan la nit devé serena,
l'esguardo entre roscar!
Ella se'n porta ma penal
com

Ella roba

rnon

dolorl
EMILI GRAELLS CAtTIILLS.

certa

Catalana

csneL9k1
eereativty

PRINCIPAL
Dietari de la setmana:
Dijous, día ro, tarde: l'obra extrangera La verge bo
ja. Nit: el tispefzu La forre deis sustos y la obra caste
llana Icara.
Divendres, día 2o: el pispejiu en tres actes, La cam
brera y la pessa Trencadissal estrena firmada per
Casany y que se suposa ser det pispaire famós
Dissabte, 21: Los Pirineus, de Victor Balaguer.
Diumenge, 22, tarde: l'obra castellana !cara y la
franquesada ab careta, Trencadissa! Nit: la franquesada
ab careta Trencadi ssa! y el pispejiu en tres actes La
cambrera.
Dilluns, día 23: la traducció en dos acteg, lío sé lo/!
el quadro d'en Vallmitjana Els Zin•calbs, y la franque
sada ab careta Trencadissa!
Dimars, día 24: Estrena de La Barcelonina, comedia
en tres actes, original deis senyors Capmany y Giralt,
y la franquesada ab careta Trencadissa!
Dimecres, día 25: la franquesada ab careta Trenca
dissal y la comedia en tres actes, La Barcelonina, dels
senyors Capmany y Giralt.

***
propietats
de les comedies que s'ha
Relació de les
fet seves l'empresari d'aquest teatre y que ha posat en
no bada.)
escena en lo que va de temporada. (Per
ara

Suma anterior: Ptes.

.

La torre deis sus/os, (dia ro Octubre) un acte
La cambrera, 3 actes, (20 Octubre ;
Trencadissa ! i acte. Estrena (20 Octubre.)
Trencadissal 1 acte, (22 Octubre, tarde.)
La cambrera, 3 actes, (22 Octubre, nit.)
Trencadissal 1 acte, (22 Octubre, nit.)
Trencadissal 1 acte, (23 Octubre.)
Trencadtssal t acte, (24 Octubre )

Troncadrssal

i

acte, (25 Octubre.)

Suma y

segueix: Ptes.

45

22'50
67'50
45
2250

67'50
22'50
2250
2250
2250

360'00

Centre Cobradora de Banca
En el local de ?La Grano
ta,» hi tingué lloch el bene
DAVID MIQUEL
fici deis dependents y mos
sos de cases de banca y de
comers, quins esculiiren
obra d'en Lianas, Don Gon
galo o orqull del gech.
En l'interpretació, hem de
fer esmeril de la senyora Gua rt, que feu una «Tomase» ab
naturalitat; els senyors David y Monné, feren les delicies
del públich ab el «Tóful» y «Grapa,» y el senyor Pa llach ab
el «Lluis,» estigué correcte. No'ns va agradar gayre, rnalwat
de saberse'l papen, el senyor Moreso, donchs no detalla per
donar relleu al tipo de «Nasi.» El senyor Mas, regular, puig
s'hi notava en son paper rnassa fredor, sobre tot el primer
acte. En cafácter els senyors Clariana y Orriols.
Unió Ultramarina
D'excelente pot calificarse l'execució donada en aguaste
entitat, a l'obra Don Gtonxalo o V orgull del gech, representa
da diumenge a la tarde.
Mereixen just aplaudiment els senyors Monné Esteta y
David, que foren els que millor interpretaren l'obra. El
Vilar, correcte. Les senyores Alegret y Estruch, nona con
venceren pes. Els demés, passables, inclós
el senyor
que no tela rés del altre mon en un paper ahont s'hi poden
lluhir els aficionats excelents.
La sala, plena de discreta y distingida concorrencia, cosa
que honra en extrem als individuos del conseil general.

L'Eura
Terra baixa, interpretada per uns quants jovenets, obtin
gué una execució deficient en extrém, comensant per la

direcció que no sHpigué colocar les figures y acabant pels
que interpretaren els més insignificants papers que ni deta
llaren ni hi donaren relleu. Al jove Fauna, se li vegé bona

voluntat, quelcom perdonable, peró que's convenci que

no

el «Manelich* que feu a pesar d'aquells falsos aplaudi
ments; aquest jove fent el «Sebastia,» hi hauría estat en ca
rácter. La senyoreta Escriu, feu una «Nuri» xarnosa, plena
de bondat y enteresa, creyent nosaltres que si estudia ab
cor y ánima, será una bona dama ingénua. La senyora Ugas
ab la «Marta,» lluytá ab un paper que's Iluny del séu carác
ter, aixb y donat son estat de salut gens satisfactori, feu que
el travall no's pogués apreciar apenes, cosa que'ns en con
dolím. Els demés, coro hern dit, flaquets...
es

Ateneu Graciench

d'U.

F. N.

R.

(Gracia)

Ompliren

el programa del diumenge passat, en aquesta
entitat, les obres segilents: la comedia den Gumá. El Mar
qués del carquinyoli y dos estrenes, l'esbós drarnátich er un
acte Amor, Luxuria y Avaricia y la comedia De rellogat a
gendre, originals d'Enrich Munoz, de quines se'n fa res
senya en la secció corresponent.
Pabelló Tetuán
En les darreres flincións, s'ha representat la pesas De pan
za al sol y la estracanada bilingüe Pantalones en dan.ka, que
executaren ab molta seguretat les senyores Martorell y
Fanals y els senyors Romano, Murtra. Clarasó y L.ópez.
Cine Diagonal
Ha deixat de funcionar el quadro cOrnich-lirich que
pochs (líes habla comensal.

,

feya

L-

E5Certa

eatalana
La Marguerida (Gracia)
Diunnenge passat tingué lloch una tunció de benefici, en
la qual hi prengueren part varíes seccións recreatives de
diverses societats. En primer Iloch, posaren en escena y
baix la direció de'n Joseph Calmen, la xamosa comedia en
dos actes den Pornpeu Crehuet, Fiors y violes. En ella es
tiguer en acertades la senyora Cama y la senyoreta Arnorós,
com
també en Riesco y Rigol, mitjanament aná el travall
de la senyoreta Capdevila y sen, ors Caln3e11, Cabanyes y
Martí. També

se

dona

a

coneixer la marina

en

un acte

den

Joseph Fustagueras música den Pere Soler, La creu de la
plagie, desernpenyada per elements del centre catblich de
Sant A nioni, baix la direcció de'n Joan Berenguer. Per fina
lisa, l'orteó Mnntserrat del «Centre Moral Instructiu» dona
concert.

un

Cassino Unió Hortense

(Harta)

companyía d'aficionats dirigida pel jove en J Donato,
diumenge passat;posa en escena La noya maca. La senyo

Una
el

reta Mestres, ens feu una «Neus» admirable. No fou aixfs ab
les senyores Borralleres y Boxadós, que hablen esrudiat
rnolt poch el paper. En Donato... Déu n'hi dó. En Sabatés,
fora de carácter. L'Ayguasenosa, bé... peras) massa jove. En
Llop, molt bé y en Bartrina... agradable.
Ab Un cop d'esta', bonica comedia de Pons Pagés, s'acaba
la festa.
La molta concorrencia que hi assistí aplaudí ab en entus
siasrne repetides voltes.

Centre Autonomista Catalá

(Sant Gemas°

Diumengenge,

baja la ben cuidada direcció de Emili Sala,
posaren en escena la comedia en tres actes de Riera y Ber
trán, Com l'anell al dii.
La estudiosa senyora de Sala, matisa el séu paper ab el
bon acert a que ens te acosturnats tant aventatjada dama.
Els senyors Serra, Sala, Oliver (B.) y Comorera, travalla
ren ab té y a satisfacció de la nornbrosa
concorrencia que
rigué els listos y situacións de l'obra, y remercia ab aplau
diments el travall de tots plegats.
Centre Radical de la dreta de Gracia
El dissabte passat, posaren en escena les comedies en un
acte Curad, moro, de Pitarra; A pel y a repe/,d
Cammany
y La primera a Barcelona, de Coma.
En l'interpretació, que signé fluixeta, hi prengueren part
la senyoreta Perelló (C.) y els senyors Decarli, Pol, Esteba,
Humbert, Zaro (J.,) Tarín y Zaro (A.)
Pel vinent dissabte preparen el drama en tres actes María
Rosa.
La Salud (Gracia)
El diumenge últim, a benefici del jove aficionat senyor
Segimón, representaren Padaptacio den Conrat Colorner.
Lo somni de la Ignocencia, desempenyat ab bastant encert
per la senyoreta Castella y senyora Aman y senyors Fradera
y Mestres.
En el diálech Renyines d'enamorats, adaptació de Lluis
Milla, tant la senyoreta Roca com el beneficiat, feren passar
un deliciós ratet al públich.

Centre Nacionalista Republicá (Gracia)
L'últim diumenge, a la nit, a benefici del jove Joan Gras,
posaren en escena'l drama de Rusinol, L'hereu Escampa.
L'interpretació trontrolla bastant, puig per més que es
trist consignarho, no hi habla ningá que visqués ni miija
nament el personatge que representava. L'únich que de
rnostrá haberse posessionat una mica del paper, bu el se
nyor Capafons, y ab tot, estaba tant bala de tb, que no logra
interesar a ningú. El senyor Amador, molt fora de tb y
exagerat; el beneficiat, també exagerant la nota sentimenta,
y tots els demés... més val no parlarne. Per fi de festa, tenien
anunciat l'estrena de la estirabotada en un acte (aixfs ho
anomenen sos autois senyors Amador y Capafons,) Lis ri
vals cortesos, la qual, no sabém per quin rnotiu, varen
suprimirla.

.,%//fliff/1/11.11,1,01,,,,W17,,///, /////a1110~,/

Ateueu Obrar del districte II

Poquíssimes vegndes se logra un conjunt com el que'lis
va oferir el diumenge passat el quadro
dramátich d'aqueta
entitat, ab motiu de posar

en escena I hermos drama
len
usinol, L'hereu Escampa.
En primer lloch, farém constar que la pr,sentoció escénica
bou edecuada a l'obra, y segonarnent, els interprets estaven
tant
ben posessionats deis séus respectius papers, que al
final del segón acte toren ovacionats els senyors Boquet,
Farrarons y Garrigó, aixfs con, la senyoreta Durán, pel re
Ileu donat als personatges que representaven.
La vetlia transcorregué telisíssirna, logranthi ademés torts
aplaudirnents el senyor Comas, que se'ns revela un bon ac
tor cbrr ich, els senvors Guiu y Cm-tinta que una vegada rnés
Iluhiren les seves dots artístiques, com tarnbé els senyors
Fábregas, Carol, Gal lita, Valls, Grau, Castells y Vsplugas y
senyora Vendrell.
La joguina d'en Folch y Torres, Un joch de caries, clogué
la testa y per cert que ton, una Hallada continua aquell se
guir de xistos ab que l'un s'estalona ab Paltre
Novament escoltaren merescuts aplaudirnents els senyors
Garrigó, Fábregas y Farrarons, lo mateix que la senyoreta
Durán.

Cine

Morada

(Gracia)

dissabte, la cornpanyía Claramunt-Devenat,

re

presenta`l drama de Iglesias, Els vells. L'interpretació dona
da a n'aquesta obra, no sigue, ni en rnolt, lo perfecta que
era d'esperar. No volérn anumerar los detectes
que's nota
ren, esperant que dita companyía fará com pot y den ter la
labor rnés meritoria.
El diumenge, tarde y nit, representaren La fieyna joya
del eximi Guimera. El' el desempenyo de la mateixa, sobres
sortí nota blernent el senyor Devenat en el «í-tolant;» la Sra.
Carnicero, in terpreta la «Alexia» ab molta naturalitat, tegint
de irnitacións, que sempre perjudiquen, donant vida y re
Ileu al personatge. Molt encertats els senyors Nolla, Adria,
Claramunt, Papaceit y Cuyas, y les senyores Casassas, Va
llespir, Pujol, Arboix y Prats y senyors Xaus, Teixidó,
Xuclá, Sala y Claramunt (P.,) no desmereixeren el conjunt
El públich que ornplia el local, premia el travall de tots
ab sorolloses ovacións.

L'Alionsa (Poblé nou)
Ab un plé fins a vessar y baix la direcció del senyor Sal
vador Pladevall, el diurnenge s'inaugura la temporada tea
tral, posantse en escena el darrer éxit de Guimerá La Reyna

joya.
En l'execució, la notable actriu Emilia Baró, s'hi Iluhí
matisant l'«Alexia» y haurfa resultat Inés explendorós el
paper de «Reyna» si haguéscorrespost el que feya el «Ro
lant.» El senyor Torres (M.) que s'encarrega d'aquest im
portantíssim paper, no ho va terho rnalarnent, perb els séus
estorsos no podfen a rrivar, primer, perque li manca la pose
y segón, perque no te prou torsa dramática. En el mateix
cas se trobaren els senyors Dória, Gil y Balagué, que teníen
d'acentuar més el carácter enérgich deis séus tipos. El que
s'hi Iluhí, bu el senyor Pladevall, en el «Jan Taleya,» encar
que abusa de la note cómica. La senyoreta Fornés, estigué
felicíssirna, y ajudaren correctarnent, sempre atentes al dia
logat, les clames Rornagosa, Piqué, Rueda, Palma y altres
quals noms no eran els mateixos que constaven en el progra
ma. En el paper de «Duquesa,» la senyora
Bayona tingué
rnoments atortunats.
Entre'ls demés, n'hi hagué algú que feu destacar el tipo
els senyors Ferrer, Rovira, Camerino, Ansillo, y els
altres a judaren a mida de ses forses. De tots modos la repre
sentació no va anar malament, y més endavant, en altres
obres, donarém nostre opinió d'aquest quadro, cosa que
avuy no podém ter per ser la primera vegada que veyém a
n'aquestos aficionats.
com

La direcció, ben portada, perb el decorat
cialment el segón acte.

pésim,

espe

1_,;et
eatalana:
Centre Catea
El

diumenge

prop passat,

(Horta)

companyía d'aficionats di
rigits pel jove J. Moranta, posa en escena el drama de Igle
sias La mare eterna. La execució, bastant bé per part del
senyor Moranta, Gatell, Jové, Estruga, Rodriguez y.Sope
ras.
La senyora Sumell, molt bé.
Per fi de festa, Un marit gelós, que agradá forsa per la bo
in terpretació.
S'anunclen les obres María Rosa, L'escursó y La noya
una

no

vana

ressenyar la funció celebrada el día 14

en

aquest

local.
Se representá el drama de Rernstein, El Lladre y la pessa
També va estrenarse el dialech
secció corresponent.

d'Asrnarats, A cal sabaté.
La Roja que ressenyém en

maca.

Joventut
El

dissabte,

Artística

(Cal? Puig)

benefici del tramoyista Ramón Lucas, se
posá en escena el dificil drama de Guimerá, En Pólvora.
En l'execució, no pogué Iluhirse ningú perque cap deis
intérprets tenía prou forsa pera aguantar la situació de cada
tipo. La presentació, mereix censura, pea> contessérn que
en un escenari cona el d'aquesta
Societat, no es possible fer
se aquesta obra serise que's quedi
malament. De totes ma
nares, podía arreglarse el decorat d'altre forma y no ter
caure aquella decoració, deixant veure
l'esecena com els
dfes d'ensajos.
Al senyor Quadreny, debém dirli que no hi ha necesitat
de cridar, sinó recitar ab forma y anar pujant la vea segóns
requereixi la situació, y a la senyora Ugas, hem de terli pre
sent que no es cap dama joya.
A bans del drama, posaren el
dialech d'en Bona vía, Un
viatge a Barcelona, fentho:bé els séus intérprets.
a

Sanch Nova (Hostaltanchs)
El día
5, se posaren en escena L'hereu Escampa y Les
dents del oncle, sobressortinthi en sos papers les senyores
Papell y Carreras y els senyors Grau, Salón) y Buixadé.
Ajudaren a la bona execució els senyors Rallé, Sospedra,
Llovet, Cabré, Rovira y Mercadé.
Tarnbe s'estrena el diálech De repent, qual ressenya fem
en son Iloch especial.

Apol (Ca'n Tunis)
Ha ingressat en la cornpanyía que dirigeix el Pereyra y
que actua ab bon éxit en aquesta barriada, l'actor cbmich
senyor Cuyas, el qual va debutar dissabte, tenint la mateixa
acallida d'anteriors temporades.
De l'estrena del diálech Clínica moderna, en parlero en
Petit

secció apart.

1

Esquerra de l'Ensanxe
En una fundó de benefici que se celebra el dissabte al ves
pre, va posarse en escena baix la direcció d'en Joseph Vale
ro, el drama de l'iglesias, Les garces.
Mereix paragraf apart per el notable travall que teu, la
simpática danneta Rarnona Mestres. L'haber actuat ab actors
protessionals de bona pasta, sernbla que li ha sigut profitós
y com que es una dama molt voluntariosa en estudiar els
tipos que se li encarreguen, no'ns estranyeriem que ab el
temps tes una bona volada. Interpreta la d.luisa» ab rnolt
sentiment, donantli la vida que necessita aquest personatge.
No cal dir, que celebrém de.veres aquesta empenta.
El senyor Valer°, es un deis aficionats que quan s'enea
rrega de un paper, en fa un complert estudi, y si'n te algú
que'l guihi, se'n surt airós la majoría de les vegades. El te
nirse de cuydar del dernés, el perjudica, perque prou feyna
te per eh l y més quan se tracta d'un
paper tant irnportaut
com el protagonista d'aquesta obra. Tingué moments en que
hi estigué bé, peró la majoría de les escenes eslava bala de
tb y quelcbm paradet.
Deis demés, se'n sortiren ayrosos la senyora Borralleras y
els senyors Garserá, Coderch y Bullid), tenthi els altres in
térprets tot quan pogueren pera quedar bé.
Per final, devía representarse Mestre Olaguer, que no'l ve
gerem.
Circol

Cortsense (Les earts)
nostre redactor encarregat dsquest barri,

Familiar

Per confusió de

De nostres corresponsal:
Badaloaa.—«Centre

de Nostra

Senyora de

Montserrat.x.

Extraordinaria y disti¦ gida fou la concorrencia que asaistí
a la inauguració de la temporada
teatral d'aquest centre,
en el qual ele joves
aficionats representaren la gran pro
ducció del mestre Guirnerá Torra baixa.
De la execució podém dime que no paosa de regular. El
senyor Prat encarregat del dificil «Manelich» tiugué mo

felissos. La senyoreta Vallvé defensantse com una
bona actriu ab el paper de «Marta.» Les senyores Roca y
Ricart y eta senyors Fontcuberta y Minguella bé. Eta con
junta fluixets, potser efecte de pocha ensajos.
ments

«Unió Federal Nacionalista Republicana.» Lo forn de
Rey d'en Pitarra, fou l'obra escullida pera representar en/
aquest centre el diumenge passat, baix la clip:ledo del no
table aficiouat senyor Tomás Guardia. L'obra com era de
preveure. contant avuy cha ab els aficionats que formen
aquesta companyia, fou un éxit. La senyoreta Morera en
l'«Agna Rosa» s'hi distinguí notablement, na podem dir lo
[natal' de la senyora Antigas, que potser degut a que no
sabrá el paper, el seu travall no passa de regular. Molt bé
el senyor Guardia afernaant una vegada Inés les seves dots
de bon actor. Ajudaren al éxit en gran manera els senyors

Carb6, Campins, Bosch y Gili. Els senyors Tugas,
Sitjes regular. La presentado naolt bona.
Per fi de festa, el senyor Dalmati, ajudat per
yoreta Morera y senyora Antigás, feu les delicies
blich ab la bonica comedia
Del ou al sou.

en

un

acta

Serrat y

la sen
del pú
d'en Feliu y Codina

Lleyda.—«C en tre Radical.» Lo diumenge dia 15, se
posa en escena pel quadro que dirigeix el jove, senyor
Roig, les obres Lladres, del insigne Iglesias, suprimint la
dama, y Un embolich de pretendents. Ab dues obres t'oren
ben interpretades per tots els aficionats, per lo que foren
molt aplaudits. Ciogue la vetlla, lo monólech
L'Inutil, que
el seuyor Casases, ti interpreta molt bé.
El dia 22, lea obres, Un embolia: de
pretendents y L'últim
inglés. Tots els aficionats que prengueren part se portaren
molt bé y particularment el senyor Mocon, qu'en lo paper
de «Bonifasi», estigue ajustat de debb, encara que
no li ca
lle exajerar gens.
«La L'uniere.» Diumenge dia 22, per la
tarde, el nao
nólech, El ram de la passió, den Burgas, interpretat per el
senyor Joseph Moragues. Per la nit,
Fam d'or y la pessa,
La clau de la escaleta. Els manca més estudi, joves.
La exe
cuelo desastrosa y

qu'el interpretaren
únich que

va anar

citaren] noma, perque els senyors
restarán mes contento del cronista. Lo
bé, fou l'apuntador. Aquest si que sabia
no

1
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rwv

rvor,

ry,,,,ty~rre,n-n-orr

5cern,
be el papar; el felicitétn. En La
clatt, la senroreta Vida'j
dama joya ingénua, interpreta ab bastant
descaro el paper
de «Clara»; lo que li varena
trobar, fou el cinturón que
portaba dessota les faldillas y que era el deis
pantalons y
dos o tres bonys en la part de
darrera. Vetaquí un Joya,
que potser servirla més per
dama que per home; aquest es
el tal Vidal, director de
la secció, que per cridar públich
va tindre que sortir a
les taules vestit de dama y que per
cert semblava una cocot.
inaolt be, senyor Vidall; si ho fa
aula cada representació vindrém a admirar
les brillants
condicións que té de déna. El jove Arnorós, exagerat a
més no poguer, y els senyors,
Mercé y Moragues, encara

sabém lo qu'han dit ara.
«La Paloma.» S'ha representat d ugues
vegades, la come
dia en un acta de Asmarats La
Samatruguis, interpretada
per la senyoreta Roig, y
senyorseGual, Jové y Pa nades.
no

Aix6 era diumenge possal
«La Violeta.> Per la corapanyia d'
aficionats, que a les
ordres del aplaudit actor senyor Salas,
actua en aquesta
societat, se representa el diumenge, dia 22
del corrent, el
magnifich drama en 3 actea del insigne Iglesias, La
Res
closa.
En la interpretació s'hi posa de relleu la
forsa de volun
tat que, deijant apart
algúns defectes, tau que l'obra sortís
arrodonida. La senyora Martí, en la <Nuria», encara
que'n
algunes escenes no 'las convence, ne tragué boa
partir,
ajudada del senyor Salas, qu'eles feu un eAdria», a
les mil
maravelles. El públich aplaudí fortament als dos
notables
artistas citats, pel bon travall que
executaren. La senyo
ra

Morsa', alguna vegada

s'

entrebancava,

y 'Is senyors,

Guardiola y Poch, en los caudals de eliavid y
A rcadi», fe
ten lo que debien de fer y
rés mes, Es qüestió de mes es

tudi y més capficarse ab lo que
representen.
El senyor Luce, passador y el senyor
t1laramunt, molt
rebé. La direcció bona y la presentació
com de costúna.

Terrassa.—«A gru pació Regionalista.» El diumenge dia
a la nit els aficionats al
teatre posaren en escena el dra
ma en tres actea Reixes enfora d'en
Mane! Folch y Torres y
22

la pessa

en un acte Una casa de dispeses d'en
Grunná.
L'interpretació a cárrech de les actrius senyoretes Vall
vé y Balestroni, y deis seuyors Bech,
Llopart, Comerme,
Torres, Padrós y Den Castelló, sigué molt ajustada. El de

corat. molt bé.
La eoncorrencie bastant noinbrosa
menta.

y

eatalana,
tí ',esteta a rrodonit per les
senyores Calvo y
els senyora Farriol,

Torregrosa y
Cororninas, Gurnbau, Mas, Martí, Car

né, Giralt, Tornar y altres quina noma sentina
no recordar.
Sanen t. —«Centre católich.> La mort de l'eecolti, ea
l'obra
que han representa( últimament els
aficionats de la casa,
en la que s'hi Iluhí el
senyor Martorano y els demés _que

hi prengueren pan.
Tarubé va representarse la pessa L'ansma
pasear una bona estona.

Madrid.--(Teatro Espabol.»

El dia

en

15

pena, que feo

tea

en

y

la que hi
de galera

tre catalá el

Borras, en lo que va Je temporada ha representar
ja
vegades el drama de Guimera María Rosa, ab

gran
set

debutar la

va

companyia que dirigeix nostre Enrieh Borras,
figura cona altre primer actor en Pera Codina
jove en Ramón Gatuellas.
Pera donar probes del amor que sent"pel

l'éxit que
de suposar.
S'ha posat ja en ensaig el
quadro dramátich den Santia
go Rusifiol, traduhit per en
Martinez Sierra, La verge del
es

mar.

L'empresa

té grana confianses ab La
se posará en estudi.

mera, que aviar

Reyna jove,

de Gui

Reus.—«Centre R. R. Autonomista.» El diumenge
pes
set, el quadro que dirigeix en Joan
Riba, inaugura la tem
porada ab el drama de Guirnera, En
Pólvora.
El primer y torcer actes, sortiren
un
poch arrodonits,
no sent aixís el
según, donchs si bé ala comensos sortí bé,
cap al final s'hi nota rnolta inseguritat.
En l'interpretació hi
sobresortiren els setiyors Riba (que
encare que no era papar per
eh, va treuren bon partit,)
Sagala y Roca.
Els senyors Sotorra (C.,) A nguera, Bieto y
Clotet (aquets
dos últirns debutants) ajustats en els séus
papera. Al senyor
Montagut, el paper de «Francesch» se li
resistía. La Sra.
Gatés, un xich insegura, per lo que del papar
«Taneta» no'n
tregué`l partir que d'ella esperavem.
I,a direcció, bona, y la
concorrencia nowbrosa aplaudí
trenéticament al final de tots els actea.
«Centre Tradicionalista.» Diumenge, día
15, a la nit, el
quadro córnich-Iírich-dratnatich, representa el
drama en
tres actea Noble venjansa y
la comedia Lo gos de presa. Molt
bé tots.

inelts aplaudi

Sabadell. —xSocietat Choral Colón.» La secció lírica
de
la mateixa ha possat en escena les sarsueles Un
mtísich de
regiment y Lo somni de la ignccencia, y també la benica
comedia en un acta, La font del amor.
<Circo' Tradicionalista.» El passat diumenge represen.
el dramat La flor de la montanya, y la pessa,
Sogres
del di2.
taren

«Academia Católica.» Si dona una II uhida fundó de bro.
ma, representant la comedia en tres actea d'Asteve Tru
llas; La figura del Rey Wamba, la qual sigue posada en es_
tal com requereix, y ab tota minuciositat de detalla,
ab l'acertada direcció de son autor, el qual s'encarrega del
protagonista, y secundat pela senyors Ramoneda, Saltor,
cena

Penalva, Más (LI.) Boada, Fontdevila, Company, Más (P.)
Prat, Casanaiquela y Subirás.
(Centre Sabadellench.> (Gelats) Han posát en escena les
sarsueles catalanes; Lo somni de la Ignosencia, y Un músich
de regiment, y el passat diumenge l'agrupació Tutau, y re
presenta el drama den Rusiflol, L'hereu Escampa, que sor

Nostre folleti

En aquest número repartírn el
penúltim tolletí de la
logia del eminent Victor Balaguer
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Escena

Catalana

Aprovats elsiEstatuts pels quals haurá de regirse la nove
Ila entitat, va ser, per aclamació, elevada a definitiva la Jun
ta Directiva interina, composta deis autors els norns deis

quals

se feren públichs ab anterioritat.
Va acordarse comunicar la constitució del Sindicat a nos
tre exelentissim Ajuntan3ent, a l'exelentissima Dipuatció,
a la Societat d'Autors Espanyols, a l'Associació d'Aristes II.
richs y dramátichs y a corporacións oficials y entitats si
milars, y's varen cambiar impressions respecte al estat de
ses

Derna, diutnenge, al vespre, al «Ateneu Dernocrátich Re
gionalista» del Poble Nou, a tués de la representació de la
comedia den Llanas Don Glon.yalo o l'orgull del gech, se
estrellará el diálech den Ricart Belanche Lo que pot ?'amor,

interpretantlo

la distingida damita Rarnona Mestres y el
notable aficionat senyor Joseph Ferrer. A bdues obres serán
dirigides pel celebrat actor Enrich Figuerola.

gestións ja

rada de

teatre

escomeses

pera realisar la

próxima tempo

catalá.

(=3
Hern rebut la visita de la nova revista quincenal Pauteis
reventada
me. Conté travalls literaris en prosa y vera y una
d'una obra mestre d'un escriptor farnós.
Comensen bé els panteistes que han vingut a ornplir un
buit.

!Quanta modestia!
Al «Arenen Radical del districte sisé», demá diumenge al
vespre, s'estrenará la comedia en un acte original de Rossend
Llurba y Santiago Gornila, Nuoolada d'istiu. Completen el
programa les comedies

Viatge de

bodes y El

carro

del vi.

cj
per diferents pobles de Catalunya, s'ha for
notabie companyía de amateurs, la qual será diri
gida per els senyors Enrich Figuerola y Francisco Plá.
Formen l'elench, a més deis directora, les clames Dolors
Mas, Lola Vial, Lluisa Bofarull, Mercé Abella, Adela A nti
gas, Pepeta Lozano y Pepeta Llort y els actors Ricart Ma
Pera

rnat

actuar

una

llorquí, J. Andrés,
yas,

Pere

Trull,

S. Pelegrí, Manel Climent,
3. Bonet y Altred Cuyás.

Joseph
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En el local del Ateneu Barcelonés, baix la presidencia de
honor de don lgnasi Iglesias y la efectiva de don Apeles
Mestres, va quedar constituhit avans d'ahir, oficialment el

J

2

DE

la vida

práctica, pera 1912

filés de 550 grauats. Grans regals als compradors

Preu: 1'50 pessetes

Edició de luxe: 2 pessetes

