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Insistint sobre

un

perill

glosades ab picam en ts de mans en trades
y sortides. Grans demostracions de complas
cencia ofeguen certs fragments del diálec,
mentre 1' actor s' esforsa per fer oir el nou
«xisto.» Y ve un mornent de exaltació riallera
en que tot se con fón—públic y comediants y
autor de l'obra,—y ja no se sab de qué's riu
ni qué fa riure, enduts com som pel vértic; y
tot es celebrat y aplaudít ab la mateixa ale
gría entusiasta...
son

NA de les interpretacions més inte
ressants y arrodonides que hem

presenciat aquets darrers anys, es
la que donen els comediants del Sindicat al
sainet den Rusinol «El triomf de la carn». En
la ressenya que féiern de l'estrena ja ven iem
a dirho, analisant ab veritable satisfacció el
treball de cada artista.
ens complavem
en repetir els elogis, així individuals com de
conjunt. Dificilment una obra pot ser estu
diada ab més afecte ni representada ab més
acert. Cada actor, posessionat del paper, el
caracterisa ab justesa, l'encarna ab molla
gracia y'l mou y mena ab una riquesa de de
talls extraordinaria. Totes les escenes, dones,
resulten plenes de color y vida. Algunes de
elles, especialment, evoquen els millors díes
del Tea tre Catalá: aquella compenetració de
elements, intensitat y equilibri que acredita
ven nostres clássiques companyíes. Ab la ven
tatge encara, per la del Sindica t, (hont predo
mina la gent jove) de no observarshi les ine
vitables discordancies de temperament o
escola que abans sobrepassaven la més in
millorable bona voluntat deis artistes.
Una producció divertida com «El triorn f de
clar
la carn» interpretada ab tanta solta, es
valent.
de
riure
que ha de fer
La forsa de l'obra es ben sentida pels actors
que Passimilen y estilisen, tot s'armonisa en
públic, ab frescor
els ensaigs y aixfs arriva al
Esclaten les
autor.
y energía, la intenció del
acudits,
rialles sorolloses del cás, brillen els

Y es justament aqui, en aquest «contento»
general, hont comensa l'abim, hont radica el
perill que volem recordar als celebrats in tér
sainet den Rusinol. En aquest
més aplornats claudi
quen; en aquest «rio revuelto» els pescadors
hi perden. Caldrá, dones, posar ordre y com
postura al escenari si volem mantenir la bona

prets del

nou

«campí qui puga» els

llei del éxit, qu'es oposada en tot a les impro
visacions anárquiques de una colla de come
dia n ts esvalotats.

Que s'esvaloti el públic, ja está bé. Que els

pefdin l'esma imagina ntse qu'ells fan
tota la gracia y vulguin multiplicarla pel seu
compte, ja no'ns agrada tant. Afinar y pulir
la interpretació de un personatge, omplintlo
de matissos, enríquintlo ab detalls, sempre
será mereixedor d'elogi. Carregarlo, desllori
garlo, trontollarlo a la babalá, es una de les
actors

més censurables en el comediant. Pe
com alga ha pretengut
quan
s' arriva
ró
darrerament,—a afegir «bocadillos» al paper,
coses

—

a

brodar ab «morcillas» les escenes,

ja

es
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qüestió de indignarse y cridar «!Proul» al
atrevit, ab algún xiulet per torna.
«S‘ha acabat el bróquil.» «Ja, ja.» «Si, si.»
«No, no.» «Ai lladre... etc.» etc. son imbecili
tats que de cap manera va escrfure en Rusi
riol. N'hem apuntada alguna y recordem al
públic son «dret de intervenció», per si vol
evitarles. El nom deis gloriosos inventors de
les «morcilles» aludides, no volem darlos en
cara. L'intenció de aquest article es sois de
alerta amigable, d'advertencia conciliadora y
pas ofendre ni perjudicar a ningú
per una sola relliscada.
Peró si la «broma» continués o's repetis,de
seguir les tamborelles, parlaríem més ciar,
senyalant ab el dit. Els vells abusos, les 8 FI
tigues «astracanades,» les tradicionals man
ques de disciplina, han fet més mal que pe
dra seca al Teatre Catalá. Hora es ja, dones,
de que s'acabin—a les bones o a les males!
no voldríem

Del nostre Teatre Catalá
Panament

Ilegit

per l'actor Ramón Tor en la funció
va dedicar al degá
deis

d'homenatje que'l Sindicat
autors

catalans

ESPECTABLE

en

Josep

Maria

Arnau

PÚBL1C:

Expontániannent, en la sisena desena
del sigle XIX y a la suau escalforeta del
amor patri, nasquél modern Teatre Ca
Aqueix amor patriótic que flatnejava en el

talá.
cor romántic deis restauradors deis locs Florals, y
qu'en els estaments populars ja havía tingut esplais
encisadors ab les xamoses inspiracions chorals del
gran músic-poeta Josep Anselm Clavé, fou la sahó
propicia que dona naixensa y forsa vividora al Tea
tre de la terra.
Ab tot, els loes Florals y el Teatre Catala sembla
ren en son principi dugues coses diferentes y fas
oposades per llur forma y per llur expresió. El poétic
certamen ab ses propensions arcaiques, y ab els se
lectes artificis de son llenguatge rebuscat, contrasta
va ab el naturalistne vulgar, franc y un bon xic ordi•
nari de l'escena. El Gay Saber y el catalá qu'ara's
parla semblaren trobarse enfront l'un del altre y lins
més d'un cop llurs respectius conreuadors arribaren
llur geni
a barallarse com dugues persones que per
diferent no poguessin mai conviure. Mes malgrat
aixó y a despit de llurs diferencies, els locs Florals y
el Teatre Catalá foren fills d'una mateixa mare,
engendrats per un mateix amor en l'hora misteriosa
sor
en que's desensopeix l'ánima de les multituts y

geixen les ansies d'establir, remarcar y enlairar la
personalitat d'un poble en totes ses manifestacions
genuines. Per aixó'ls dos germans. ja més grandets

y en plé us de la rahó, no ',sois se comprengueren y
s'estimaren com calía als fills duna mateixa llar, sinó
que fas se compenetr,ren y en llur tasca uniren
llurs esforsos triomfals. La poesía de certamen deixá
la closca de son primitiu encarcarament, y el Teatre
s'ennoblí, extengué les ales y volá molts cops fins a
les més enlairades regions de la poesía.
Al revés de casi totes les criatures, que venen al
Un pú
mon plorant, el Teatre Catalá nasqué rient.
blic joiós, cregut de que'l riure es viure, s'entregava
y els éxits de les
a iuti3O al esplai del bon humor•,
primeres produccions deis nostres autors foren ans
que tot uns grans esclats de rialles Enginyoses pa
ródies plenes d'acudits, abundoses en situacions gro
tesques, espurnejantes totes elles d'aquella gracia
vulgarota d'aquella sal de terrós que tan bé s'avenía
ab la manera de fer broma y ab el gust de l'época
deis balls de la Paloma y del Gavilán, foren en un
principi l'element més viu de l'escena catalana. Tant
passaven
era aixts, que moltes de les frases xocants
de la boca deis personatges d'aquelles obres, al Ilen
guatge corrent, ab una aital forsa vividora, qu'avui,
després de tnitj sigle, encara's diuen.
Empero no tot eren gatades y parodies lo que's
donava al bon públic d'aleshores. Ab la creixent afi
ció al teatre s'anava abonant cada día més el terrer
per ensajar conreus més exquisits,
La vida d'un poble presenta sempre abundosos
elements a la observació deis escriptors qu'ab ehl
conviuen. Costums. carácters, tipus, un conjunt im
d'ésser, de
mens de modalitats en la seva manera
sentir y de viure s'ofereixen al escriptor com una mi
de
na inagotable d'assuntos, com una rica gamma
colors y de matisos. Aqueixa vida característica del
poble estava demanant la seva reproducció sobre la
escena, per esser l'escenari entre moltes altres coses,
un espill fidel refiectidor de la realitat vivent enfoca
da y condensada ab la intervenció del art.
A n'aquest ordre de produccions, senzilles y since
res, empero joioses y impregnades d un agradó» per
fum de realitat, dedicaren desde boa principi llur ta
lent, no tan sois alguns d'aquells autors mateixos
que més s'havien distingit en l'art groixut de fer riu
re a tot estrop, sl nó també alguns altres dotats d' una
visió clara, y duna ploma fácil y garbosa; esperits
cultes, atemperats y possehits d'un gust selecte.
Entre aquets comediógrafs qu'enobliren els pri
mers passos de la Talia catalana, cal posarhi en un
lloc eminent a n' en losep María Arnau, a qui el
Sindicat d'Autors Catalans se cornplau en dedicar
aquesta nit la primera de ses vetllades retrospecti
ves a faisó de complement de la visita d' homenatge
que' l proppassat estiu tingue l'honra y al ensemps la
immensa satisfacció de ferli en son dols retir d'Arenys
de Mar, hont desgrana apacible'ls derrers ches de sa
vellesa venerable.
Una o dues generacions han passat desde'l temps
aquell en que l'Arnau en l'esclat de la joventut en
riquía pródigadament el repertori catalá ab ses xa
moses y fresques produccions, que sigueren sempre
l'encís del nostre públic y un motiu constant d'éxits
tan celebrats com merescuts. El teatre del Aman,
desde la primera a la última de ses obres, es un se
,
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guit d'irnconparables acerts que a un segell molt re
marcable de personalitat hi ajunten un valor in
catalana. En la
mens de caracterisació genuinament
interpretació d'aquells trossos de vida portats al es
ajustat y
gur
cenan i s'hi forma principalment l'art
s.

comediants mes celebrats, davant de
aquells conjunts de compenett ació íntima v exquisi
da entre l'art creador que troba y l'art de la inter
pretació qu'infundeix vida real y plasticitat a la
creació del autor, el públic, saciantse d'agradoses
fruicions. nodría sa cultura y atinava '1 seu bon gust.
Aquell repertori no ha passat ni podrá passar
siguin les que 's vullen les modificacions qu' experi
menti el gust del públic. Envelleixen els homes; pero
l'art veritable no pot envellir mai. Entengáu, dones,
que no es pas com un curiós entreteniment que
reproducció, que
anem a ensajar avui una proba de
ab tot y tractarse d' un autor encara viu, se refereix
modern Teatre:a obres de l'época primera de nostre
ho fem per que tenim l'evidencia del seu valor actua
valor
1 sta, ó millor dit inalterable, y perque aquest
está ademÉs afiansat pel triple encis de la gracia, la
Arnau.
frescor y l'aire catalanesc del repertori del
deis nostres

RESPECTABLE PÚBLIC:
Sindicat tribu
Si al just y honrós homenatge que'!
La
tá fa encara no tres mesos al meritíssim autor de
ajuntarhi
aques
alegries,
vols
Les
favorita
y
tres
mi/ii
sentirem
ta nit la flor deis teus aplaudirnents, te'n
renovats
els
veient
A
rnau,
losep
Nlaría
grat. Al bon
li tra
triomfs de ia seva joventut, i semblark com si
guessin quarant'anys de sobre. Y nosal tres ens sen
considerar qu'ara y
tirem joiosos y enorgullits al
als bornes qu'ab
justicia
poble
sab
fer
sempre'l nostre
nom de la terra catalana.
el
bon
talent
enalteixen
llur
IOSEP ROCA Y ROCA.

manera,
Nostre comediant crek, dones, a la seva
altres
y ben va
d'ell,
Després
inmortal.
el protagonista
Piera,
nades interpretacions ha sofert el «Manelic». En
nou,—sense
y
de
de
cap
y
estudik
pero, que'l prepark
ordre—conserva,
sentir influencies ni sugestions de cap
personabssims,
ab
segurs,
dia,
els
trets
encara avui en
Pespectacio que
que va encarnarlo. D'aqui l'interés,
s'endavinava en el públic la nit de la represa del dra

popularíssim.

ma

actor del Sindicat,
fussió y curiosa gradació de
diverses co
detalls. Parla y's mou ab veemencia y les
reflexen en sos ulls ab mara
ses que l'impresionen se
El
vella. Ingenuitat, sorpresa, amor, odi, venjansa
despertar y desplegarse de un'anima sincera, bell som
la inter
ni den Guimerá, triomfen una vegada més en
ab una
pretació den Ptera. Y tot aixó, exteriorisantsesorprenen
pronunciació
que
veu
y
pila de matissos de
bon aplaudir.
per lo adequats y típics y son de
de la montanya
no
ve
«Manelic»
Fiera
den
En
de
un punt determi
aixts en general,—si no de un lloc,
pronuncia,
com procedent
montanya.
Parla,
na' de la
al estrenar
d'alguna part de Lleida. Acás en Guimerá.,
particu
escaient
aquesta
l'actor
indicar
a
se l'obra, va
ab tots
creació
s'imposa
laritat... Siga com vulga, la
primera
má.
coses
de
els prestigis de les
«Marta»
fa es sabut com 1 Emilia Baró interpreta la desorien
atormentada
y
complexe,
figura
Personatge
torsa
tadora reclama de l'actriu molta subtilitat, gran
coordi
pera
y
extraordinaria
trassa
d'exteriorisació y
indefinida varetat d'estats de
nar, en síntesi real, la
reflexa.
La Baró, forta pel carni
l'autor
hi
esperit que
disciplina, es seny ora
de Pestudi, dóminant a copia de
y
totes
les posa a con
seves
facultats
y majora de les
tribucio al crear la inoblidable figura.
companyia que intervingue
Els altres elements de la
també's
feren aplaudir molt. Fa
baixa,
ren en Terra
Daroqui que, una ve
mestre
especial de
rem menció
successor
de
les més grans figures
digne
més,
fou
gada
de la escena catalana.
setmana, han
Com s'haurk vist en el dietari de la
estrenades
darrerament
obres
cartel'
les
continuat al

Aquest bon «Manelic» del primer

es

Iíric y realista

en

justa

.

-

o

reproduides.

estrenarse la comedia de J.
vol marzt. Ha pintat una
aria
Pous y
decoració l'eminent Maurici Vilumara.

—Aquest dijous degué

Pagés Senyora

GATA LA

Dietari de la setmana:
Dijous, día 17, tarde. Lo Campanar de Palma yy Les
Es
hades den Cirilo. Nit: Foc nou, 3 actes d'Iglesias
la
carn.
triomfde
El trronif
Divendres, di a 18: Lo Campana, de Palma y
de la carn.
Dissabte, dia 19: Foc nou y El triomf de la carn.
y El
Diumenge, dia 20, tarde: La mitga taronja
den
ilo.
y
Les
hades
Cit
triomf de la carn. Nit: Foc nou
Guirrerá
Dilluns, dia 21: Terra baixa, tres actes, de
carn.
triomfde
la
y El
Palma y El triomf
Dirnars, dia 22: Lo Campanar de
de la

carn.

Dimecres,dia 23:

del vi.

Lo

Campanar
***

de Palma y El carro

l'Antoni Piera,

L'actor correctissim y estudios qu'es
Gracia, societat «La Granada» (abans de
va estrenar a
drama
representarse enlloc més de Barcelona,) el gran
baixa.
den Giumerk Terra

ELDORA DO
(Taifun) drama en tres actes
naciente
Los hijos del sol
adaptació castellana
Sengyel,
Melcior
epilec
de
y un
proporcionk
un exit estima
Reparaz,
de don Frederic
Villagórnez.
ble a la companyta del senyor
alguns en
Nos tracta pas de cap joia literaria, com producció
tusiastes havien propagat. Es, abans, una
aparatosa y que pretén dis
bon xic efectista, un punt
exotic, certa feblesa natural
lo
l'encant
de
sota
simular,
interés
de bona llei.
y manca de veritable
construits
cona de mestre,
actes,
primen
Els dos
tercer,
que s'afebleix y
del
contrasten ab el desgaire
hont se redo
Aixt
Peptlec,
sensiblement.
molt
desvia
apuntávem,
fins
que cau el
blen els efectismes que
nou
el públic.
interessar
de
conseguirse
teto sense
s'evitaría
el cansa
potser
Alleugerint cenes escenes,
va exteriorisarse y tot.
moments,
alguns
ci que, en
la presenta
Lo que sense reserves va aplaudirse fou
era
japonés
L'interior
l'obra.
interpretació
de
do y
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justíssim

de

conjunt

6

y detalls. La caracterisació deis
tot plegat—sota les ordres de

()miel]]

d' interes pera
`Ii.nostres leciors comu
nicar que:

personatges, perfecta. Y
un

bon director

d'escena,—produta una impressió

guardarem llargament

que

en la memoria, El senyor Villa
gómez, encarregat del protagonista, n' ha fet una figu
ra de relleu que l'acredita de observador
atent y esta

diós de totes les
acert cultiva.

particularitats

de l'art que ab tant de

NOVETATS
No ab textos vells, revellits y corcats, es manera de
combatre una campanya artística que ha conseguit
trovar ambient devot coopera ab inteligencia a una de
les modalitats (la poética) del teatre modern y consti
tueix la base de la reputació de un artista jove, corat
jós y amant com pocs de fer les coses ab delicadesa y
pulcritut. Si aquestes rahons no aturaven el gangli, el
respecte y deferencia ab que en Calvo ha tractat l'art
dramátic catalá y els elogis que's va meréixer no fa
gaire de nostres dramaturcs més eminents, bé podien
aconcellar prudencia. Y, si rés més no, al menys el na
tural pudor de no veure contradites ab vells textos pol
sosos, les propies opinions de poc impreses, per Ileu
geres o improvisades que fossin.
Vol dir, tot plegat, que don Ricardo Calvo entre
nosaltres, si ja fou admirat ab ver entusiasme,comensa
a ser discutit ab tota mena d'armes.
Tant aviat, afala
gant l'artista, li publiquen el retrat com, posant a pro
va el cavaller, li ataquen la familia
de trascantó. Siga
com vulga, ehl va seguint son camí gloriós y la tempo
rada de Novetats es de les més Iluides y profitoses que
poden ferse a Barcelona.

***
L'última de les obres que'ns ha ofert la companyta,
es la producció portuguesa en un
acte La cena de los
cardenales, original de luli Dantas, bellament traduida
en versos castellans per don Francisco Villaespesa,
el
autor d'El alcazar de las perlas.
Se tracta de una magnifica escena que té lloc en una
soperba habitació del Vatick, entre tres vells carde
nals del sigle XVIII. Hi ha, sota les riques vestidures,
un

espanyol,

un

francés

y

un

portugués.Parlen d'amor,

segons el temperament de cada hú. Y aqui's revela'l
mérit principal de l'obra, hermosa página literaria
hont el lirisme conviu ab la més delicada psicología.
En Calvo, deliciós. Molt bé en Vaz y en Velazquez.
El decorat, deis senyors Moragas y Alarma, digne
marc del quadro espléndit.
ROMEA

S'ha reproduit La Divina Providencia, adaptació
castellana de un sainet francés, obreta en la qual el
talent cómic den Larra trova camp obert per desple
garse y extendres.Els trucs y recursos de la
producció,
entorn de la graciosa idea
principal (que realment es
una trovalla) distreuen el
públic durant tres actes que
en Larra, ab sa constant presencia en
escena, conse
gueix omplir d'amenitat.La senyoreta, Abadía en San
chez y en Guitart,colaboren en el bon éxit de la farsa.

—De son autor Andreu Carnps y Sala hem rebut Elguar
da via ,diálec dramátic en un acte que fou estrenat diumen
ge al Circol de Sans. En la secció corresponent, jans tem res
só del bon éxit de la obreta.
—La funció organisada per nosire contrare El Teatre Ca
que va celebrarse el 3 de setembre a Novetats, a lavar
de lea victimes de l? galerna del Cantábric, ha reportat un

tald,

benefici de 1.02558 pessetes les quals—corn anuncia en son
darrer número aquesia revista teatral,—serán repartides
entre les familias perjudicades de Bermeo que es una de les.
poblacions rnés castigadas per la catástrofe.

Placidia, la hermosa tragedia den Guimerá, ha es
posada en música per l'eminent mestre Pahissa. Y, se
gons Ilegim en els cartells de la próxima temporada del Li
—Gala

tat

ceo, consta Gala Ptacidia
narshi.

entre

les obres que deuen

estre

—S'ha publicat, imprés en la casa Antoni Lopez, l'ultim
sainet qu'ha estrenat en Santiago Rusinol, El Triomfde la
carn, que ab éxit extraordinari continúa representantse per
la cornpanyía del Sindicat.—Se ven en riostra Administració
al preu d'una pesseta.
—La cornpanyía Santacana-Mantua, donará sis funcions
al Teatre Modem de Tarragona, durant els cites de testa
major; les obres escullides son les fraduccións del gran

guinyol.
—En
venen

nostra Administració, Plassa del Pf, 5 (al recó,) se
postals deis artístes intérprets de Lo Campanar de

Palma.
—Actrius y Actors del Teatre Catalá, en postals, a 25 cén
se venen a ca'n Bonavía, Plassa del Pf, 5,
(al recó.)

tima,

—Els que desitjtn completar La Bala de vidre poden ad
els folletíns atrassats, en nostra Administració, al
preu corrent de 15 céntims número.

quirir

—Del 24 al 26, fasta major de Banyolas, tl Teatre Prin
hi actua la cornpanyía Santacana, representant
les
obres: Aucells de paz (R usifío1), Papa ministre (traducció),
L'Escorsó (Iglesias), El bou ladre (Bonavía) y Dissabte de

cipal,

gloria (Folch.)
—El

quadro

de la Societat sEsbar Artístic», domiciliada
Comte de l'Asalt, 16, que dirigeix en Miguel David,
posará en escena, demá, el drama La Creu de la Magia,
prenenthi part en la representació, ademes del director, les

al

carrer

senyores Guardia y Borralleras y els senyors Munné, Rovi
ra, Biurnala, Costa, Vilar, Mercade y Masana.
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•3OCIETAT3 RECREATIVES•
Natura
El dia 20 va celebrarse el benefici del
director d'aquesta agrupado artistíca, en
Frederic Clara. Va posarse en escena el
drama en tres actes dela senyors Marti
nez Sierra y Rusifiol Aucells de pas, en
la execució del qual se mereixen elogis
les senyores Lozano y Als,ina,La senyora
Arnau, especialment, va estar a l'altura
de una veritable artista. El beneficiat
senyor Roca, que diu•molt bé y estudia
y compren tots els papers, estigué tal
com era d'esperar de la seva
reputado.
Els dernés a rtistes senyors Serra, Beren
guer, Domenech, Soto, Col!, Ramón y
Mestre, se portaren com bons aficionats,
En conjunt, resulta una festa ben agra
dable.
La Luz

Andreaense (Sant Andreu)

La companyia d'aficionats de la casa
posá en escena Mar y Gel ab una inter
pretació forsa aceptable.
Hi prengueren part, entre eltres, els
senyors Moranta, Vinyals, Boada, Rodri
guez, Estruga, Nonell y Buyó.
El jove En Ramir Quiran, representa
Mestre Olaguer, demostrant que sab es
tudiar car ho feu admirablement.
Una companyia de petitsaficionats te
Gent de Platja, siguent rnolt testejats
per la concorrencia.
ren

Els Unica
a la nit, va inaugu
rarse la temporada
anunciada ab la re
p resenta ció de Lo Ferrer de Tal!, drama
den Pitarra, a qui anaba dedicada la fun
dó.
Tant el senyor Alfocea, director, com
els demés intérprets van Iluhirse forsa,
per lo que'l públic els aplaudí corn me
reixien.

Diumenge passat

Institut Benefic Social
Ab el fl de restaurar, pintar y adornar
el Teatre y localitats del aTeatre escola
moral de declamado y canta s'havien
sospés les clases practiques que's venen
donant durant l'estiu, ab escullides re
presentaciOns teatrals catalanes y caste
flanes dels més anornenats y aplaudits
autora antics y moderas.
Creient que dita restaurado quedará
tiesta a Oltims del present mes, la Junta
d'aquesta secció ha disposat obrir ses
classes de Declamado a primera del No
vembre próxim reprenent sea tasques
teatrals el día 3 de dit mes ab la repre
sentado d'un drama castellá baix la direc
ció artistica del nostre primer actor En
Tic Giroenez y la escénica d'en Ramón
Claveras. Comensará l'espectacle ab la
pessa La capeta deis petens, baix la di
recció del actor agremiat senyor Rigól.
Els joves y senyoretes que desitjin in
gressar a n'aqueixes escoles gratuites po
den passar a inscriures desde avui fins

el día 31 del corrent al carrer de Concell
de Cent num 264 Interior.
En assaig, Foc Nou.

Muntal,

Montés y Laporta, treballant ab
ferrna voluntat y admirable distin
ció, sobretot aquest darrer qu'als aven
sos en les taules son rnés celebrats cada
L'Allanas (Poblé Nou)
dia. I.a direcció a cárrec del senyor
En aquesta importa t societat s'hi re
Drets mereja tots els elogis con] tarnbel
presenta diurnenge vinent a la vetlla, seu treball, pel relleu
que sabé donar a
la traducció Magda, dirigida per el ce
les escenes,la sobrietat en els conjunts y
lebrat aficionat don Salvador Pladevall,
l'esmerada presentació.
prenenthi part valiosos elernents.
Les actrius senyores Molgosa, Vida I,
Ateneu Obrer del Districte II
Rovira, Albert, Mas, Boleda y Vital,
La Verge del Mar den Rusifiol bu
surnament discretes y ab la correcció
justament interpretada per l'elenc que deguda sernpre.
tan dignarnent dirigeix el senyor Boquet
A continuació s'estrená'l quadro dra
sortintne airosos de Ilurs papers, tots
mátich original d'en Rosend Llurba La
qnants hi prengueren part, en especial darrera disbauxa que a rnés de no ser
els senyors Boquet, Garrigó y Simón.
l'assumto res de novetat, peca de mono
Per primera vegadams donaren a co
ton y pesat, essent la única qualitat bo
néixer obres guinyolesques.Les esculli
na el diálec
qu'es correcte y ben fra
des foren El cego y El Guarda agulles,
ssejst, en3perb no es suficient aixb pera
la primera bou maravellosament inter
que Ipuga considerarse una producció
pretada per els senyors Boquet Garrig6, pera la escena.
senyoreta Duran y la senyora Vida!, ré
L'altra obreta nova que s' estrena bou
cullint molts aplaudiments.
el diálec original de Andreu Camps
La segona també tou ben interpretada
Sala titulat El guarda via, producció
per els senyors Bociné, Valls, y senyore
que cau de pié en el genre anomonat
ta Durán;e1 segón quad ro bu ben repre
guinyolesc, L'obreta resulta interassant
sentat escénicarnent, si bé en el mornent
y conté fresses molt ben dites, creixent
culminant del topament s'hi nota certa
l'interés y movimenta mida qu'avensa.I
deficencia (degut a la gran maquinaria treball deis intérprets dugues figures ab
que's necessita) recullint bons y meres
ánima y sentiments, El final sorpren y
cuts aplaudirnents
conmou y es per x15 que bou molt
cele
Per fi de testa bou representada la bo
brada.
nica comedia
den Manel Folch y To
Foren posades abdues obretes pel
rres
Dissapte de Gloria, que interpre
senyor Drets, senyor Muntal y senyora.
tada per els senyors Boquet y Garrig6
Rovira, que les jugaren ab tota ardidesa
senyoreta Durán y senyora Vida!, teren
y considerad(); aplaudint el públic al
riure de debo a la distingida conco
flnalisar y fent con paréixer els autors a
d
rrencla que omplenava 'I saló
espec
l'escena ri.
tacles.
Finalisi la funció ab la xistosa y po
Bello OrIzonte
pular comedia den Figueres y Ribot,
Per comiat del elenc s' hi representA
El marit de la difunta, que baix la di
recció del senyor Cantarell, lográ diver
la comedia den Rusiflol El bon policia,
ab una execució correcte Iluintshi tot tir de valent al públic. Hi prengueren
l'elenc, especialment les secyores Abe
part, les senyors Vidal.Molgosa y Albert
junt ab els senyors Salvat, Lapona y
Ila y Pallares, y senyors Casals y Estefe.
Al primer se l'obligé a recitar un remen Muntal que rivalisaren pera trovar les
de poestes que foren aplaudides al ver
pessigolles a xics y gratis.
entusiasme.
El públich era bastant nonbrós y pre
Anteriorrnent, lea obres: Tenorios, a
mia degudarnent l'esfors y treball de
daptació, Ferrer Codina, y Gent d'ara de tots que bé s'ho rnereixien, tota vegada
Coca, y El carro del vi den R. Vidales, qu'aquesta funció será per una y altres el
ab molt gust y coi recció per tots.
fruit de l'estudi, amor y perseverancia
teatral de nos
en l'enaltiment de l'art
Circol de Sana

Dlumenge passat actuá'l quadro dra
mátic d'aquesta entitat ab unes repre
sentaclons que dedica a una Revista
local conmernorant el premi obtingut en
el concurs teatral que dita revista orga
nisá.
Le funció comensá ab la producció
poemática d' en Rusifiol La Verge del
mar que resulta un éxit en tota la exten•
ció de la paraule. Prengueren part en
aficionat8 Salvat, Cantarell, Solé,
Salesas, Traval, Rovira, Vial, Suspedra

una

tra terra.

Esclat Artiatic
Vacelebrar diumenge una gran funció
teatral, que va esser concorreguda y bri
llant en extrem. Se va representar el dra
ma d'Iglesias La mare eterna en el que la
senyoreta Sala va ferhi una :Mario» ex
celent sa piguen tse mantenir en el mateix
tb durant tota l'obra y demostrant pos
seir grans aptituts per el teatre en el que
ab tant bon peo ha comensat; el senyor
Corberó (A), va fer un «Florenci, encai
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gran manera, tinguent mo
en
molt lelissos en diferentes esce
sen
DeS. MOit bé en els seus papera els
yors Adell Tusquets y Corberó (F) que
ajudaren molt correcta ment al bou con

xadisim
ments

junt

de l'obra.
El quadro den Ramón Vida les hl ca
rro del vi fou niolt ben interpretar pera
torea les parts, essent digne de menció
el treoall de les senyoretes Sala y Mo
ren y deis senyors Corberó (A. y Fa,
Rufiandis, Sagarra, Villar, Prous y Da
velillo.
En fi,

resultar un gran triomf per
aquesta novella entitat, que tant brillant
rnent ha comensat les seves tasques.
va

D. U. F. N. R. de Gracia
lloch una escullida
!unció teatral posantse en escena'l cele
brat drama en tres actes El Lladre que
constitueix un nou y sorollós éxit per
la notable compayia Capatons-Sala, co
rrent el desempeuyo a cárrec deis sen
yors Capabais, Sala, Clariana y Vilapla
Ateneu

Diumenge tingué

y Pujol.
molta y distingida
veratuent satisfeta, esperant ab im.
paciencia41 primer diurnenge del próxim
Novernbre pera admirar l'obra poética
de Iglesias Flora de Cingle=que segons
veri
tots els preparatius—constituirá un
na

y senyores

La
sorti

Nogaret

concorrencia

table aconteixernent teatral.

-

Cenlre Nacionalista Republicá (Gracia)
Diunaenge dia ao, representaren ab
molt bon acert la comedia den Rusinol
El bon po/icia y el dramet d'iglesias Jo

oentut;tant

en

luna

COJI

i'altre,

meres

justos aplaudiments

fio,

la senyore
Roca, senyora Sodés y senyors A vi•
Sala, Gorda Martell, Rodrigo y Gor

da

(S.)

queren
tes

Regionalista del poblet
Dissabte passat un quadro de modes
representá'l drama de J.
tos aficionats,
Ateneu

Fot

y

Anguera Muralla de ferro,

en

el

qual tingué ocació de mostrar son talent
senyoreta Mer
la aventatjada dama jove
cés Coma, que fou Pheroina

de la testa.

Moratin (Gracia)
Ab el drama den Pitarra La creu de la
masia y la comedia Palos y a casa, adap
lacio den Ferrer y Codina, el diumenge
últim per la tarde inaugura la nova em
presa cPaquest local sas funcions y ve
gerena rependre sas tasques a la notable
companyia de declarnació que dirigeixen
Devenat.
En Josep Claramunt y l'Enric
repre
companyia
Per la nit la mateixa
Jimmy
senta la traducció El misteriós
Samson y el mateix fi de testa.
L'interpretació donada a la mateixa
aceptable en conjunt, debent
bou rnolt
senyor Devenat
fer especial menció del
la senyoreta Ferran
en el protagonista,
dernés
diz y el senyor Claramunt, los
Adrias,
Xaus,
senyors
y
senyora AraSa
Ferrandiz Teixidó y Cuyas, molt dis
crets.

DE.1105TPL.5
COPRESPOrISA

/,

Picarol». El dia 17
Santolaria
del corrent la cornpany fa
Pubill, representa en aquest teatre la

Badalona.—(Sala

traducció La xocolatereta,

obtinguent

una

justíssima execució,particularment

per

la

senyoreta Pilar Santolaria

rregada

de la

anca

protagonista.

Lleida.—Poc a poc, van despertantse
les societats recreatives pera la present
temporada 1912-1913.
ja sea fun
A eLa Paloma», han représ

companyía

d'oficio

ciona. actuanthi la
Miguel Jové, ab
en
nata que dirigeix
sarsueles del genre chic. En les fun
ciona de tarde han representar les co
medies catalanes La cosina de la Lola
den Godo y A cal callista d'Astuarats ab
molt éxit.
«Joventut Jaumista».Diumenge passat
tingué lloc l'inauguració de la tempo
rada, en son non estatge social, Caba
llera 9 pral. ab l'aplaudit drama en tres
filia del
actes del enainent Guimerá La
l'obra y a les
mar. Degut a lo dificil de
poques condiciona que reuneixen les
novelles aficionades, aquella no sortí
altres obres
coca era d'esperar. A triar
més fáciles, podrien ter una campanya

artística.

patt en l'execució que fou
fluixa, les senyoretes Borras, Gay,
Sisó, Luca y Gay y senyors Capell, Ca
pell, Casamiquela, Poosoda, Salvadó,

Prengueren

moit

Loca y Roig.
Per fi de fasta ens feren Lo capó de
Nadal, fent riure de debó a la nornbrosa
y distingida concorrencia les senyoretes
Gay y Luce y en Casamiquela, Ponso
da y Loca.
sea

portes els

teatres

Católíca»,(Joven
de les societats «Lliga
tut Católica» y «La Universal».
Reus.—cFra ternas t R. Radical.> Ab
extraordinaria concorrencia se celebra
diumenge passat 1' inauguració de la
temporada de 1912-1913.
La tragedia de Guimerá Mar y cel de

sempenyada a la perfecció per la se
nyoreta Basseda qui feu admirablement
la «Blanca» y'ls senyors Cubelles que en
el «Said» estigué notable,Sabaté,Boqué,

Aguadé

y altres. Tots treballaren ab
entusiasme obtenint conjunta ben acep
tables.
<Patronat Obrar,» Al mateix dia, a la
tarde, ab motiu de la distribució de pre
clas
mia als alunanes concorrents a les
nocturnas de aquesta socierat, cele
braren

una

Llegiren

y Satoca.
També 'la nois Viscarrues y [Capase
feren un diálec; l'orfeó canta una pesas
discurs aná
essent molt aplandida. El
el
a
cárrec del jove Josep Roig. Sigue
cantat
c/ou de la fasta un himne escolar
per tots eta alumnes.
Detná dio menge se inaugurará la tem
porada teatral posant la sarsuela La

mingo

morí

de l'escola y

una

comedia

en

un

aCte.

La setmana entrant publicarero la
treballará la
llista de tota la secció que

próxima temporada.
Sabadell.—eLliga Regionalista». El
passat diumenge tingué 'loe una escu

Ilidtssima tunció cotnposta de les obres
Gent d'ara y El somni de la Ignoscencia
lluintshi rnolt en la primera el senyor
Santilehy, que feu un (Don lgnasi» de
liciós; els dernés senyors Girbau, Olive
Sallent in
lis y Tornar, molt be; el Sr.
segur, y les senyoretes Rosita Ventosa
y EUTiC1118t8 Soler, ignorantes deis seus
papers. El senyor Puig que s'encarregá
de l'ingénua Antonieta» mol/ adecuat.
mol
La sarsuela den Colomer agradá
tíssitn.
<Centre Sabadellés» (Gelats) Han re
presentar el drama den Piquet Un vo
luntari de Cuba y '1 sainar A cal Sabater,
obres agradaren
de 1- Asnaarats; abdues
Casanovas y els
molt per la senyoreta
Faimé,
senyors Vila, Guimbatt, Girol,
interpreta
y domes
«Societat Choral Colón>. El dirimen
fun
ge passat s'hi organisá una bonica

d'aquesta
per l'antiga agrupació
Societat, la qual posa en escena la come
disbarats; en la
dia den Baró El joc deis
execució feren les delicias del públic ala
senyors Girbau, Elies, Brosa y Faimá,
Viladomat y Mas;
cona tambéels senyors
ala dernés, insegura y les damas in

ció

Prompte obrirán

ses

veré, Caballé, Mir, Tarragó, Vidal, Ro
don, Barbeta, Cort, Clavé, Ferré, Do

vetllada literaria-musical.
poesies eta joves Tosas, Cer

correctes.

iorquinas).—EI día
Tiana. (Las Mal
de la
13, se feu una tunció a benefici
simpática aficionada María Sebates, en
la Societat <L'Armonía».
pom de
Se representaren les obres: Un
En
violes (tres actea, de Conrat Roure),
y Per
Notre Llonsa (rnonblec, de Millá)
pus! (un acre, de Canapderrós.)
senyoreta Saba
En la interpretació la
Matóns
tés y ala senyors Sabatés,
tanabé bona
y l'oirá, quedaren bé, fent
(pare), Dudó,
feina els senyors Mustarós
Roig y Marrarás (fill). En conjunt va
agradar.

LA ESCENA CATALANA

10
de

competencia,

una estrena important pot
convertirse en
ruinosa y l'exit rnés cobejat en desastre irremeiable.
Una comedia den Tristany Bernard, Petil Café, fou do

cosa

a conéixer al públic parisenc,obtenint bona aceptació.
Fins ara, rés de particular.
Aquesta comedia, traduida pel senyor Cadenas, va estre
narse a Madrid;comentantla la prempsa favorablement. Rés

nada

de

particular,

encara.

Peal Café,<comedia de grandioso éxito

en París y Madrid»
els anuncis de espectacles.—está apunt de
estrenarse a Barcelona. Y ara si que comensa, espessa y
complicada, la particularitat que analisem.
Perque no estrena l'obra un sol teatre—ni un parell de
teatres.Dos, tres, quatre teatres—casi tot el mon teatral bar
celoni,—estrena la mateixa comedia. No tu dimecres y jo
dijous y l'altre divendres, tampoc. Sinó tothom divend res
<coro més divendres millor» que diría en Rusi fiol, a lesnou

—segons

Va ab aquest número el tercer plec (i6 planes. for
gran) de la ovacionada producció den Pitarra.

mat

LO CAMPANAR DE PALMA
drama en tres actes y en vers que ha vingut represen
tantse, casi bé a diari, desde la inauguració de la tem
porada teatral del Sindicat d'Autors.
Demá debutará el Teatre Circol

de Sans

dramática catalana, dirigida pel primer

companyia
Josep Pubill,

una

actor

la que consten cona a prialeres parts les senyores Carrne
Parrefio y Josefina Roca.
en

Aquesta companyia actuará eta dissabtes y diumenges y
demés dies festius.
Completen el quadro les senyores Martí Tubau, Enrique
ta Guerra, Agneta Martí y nena Carme Capa, y els senyors
Anton Tubau, Ferrar, Capdevi la, Josep Cabruja, Joaquim
Fernandez,Josep Vives,
Les obres triades pera
de

Puigventós y Lluís Prieto.
l'inauguració son El Mislic y Cura
Ramon

moro.

resen

de la nit,ab el mateix titol,ab idéntica traducció—suposem,
—y, si fa no ta (si aixb tos, fisicament possible;no's deu per
dre per ganes) l'estrenarien ab el mateix repartirnent.
Y tanta unanirnitat, coincidencia y desfici, no pot saber
ahont porten? Ja ho crec que pot saberse! A distreure,
retreure, a esgarriar, a esgarrifar,a dividir el públic.Supo
sem que l'obra hagi despertar una gran espectació.Doncs ni
el dia de l'estrena—oh divendres fatal!—s'omplirán els tea
tres. «Tots guanyant, din que va din en Calvet, simpátic y
obtimista, per atafagar a una jugadors.
La frasse ha fet tortuna,y tant debó que no hagin de durli
la contraria, exelamant «tots perdent» els mal aconcellats
empresaris del Romea, Eldorado, Principal, Nuevo, etc.
se
a

(Vol

dir aquest etc. que si el Teatre Catalá estés
que solfa, també tindrtern Pelít Café en la
ben amada y més aviar inofensiva llengua...)

etc.

mans

(=I

Avegades

novelista, sovint

el dramaturc, fan protago
nistes de les seves obres persones vivents y realissinnes o bé
epIssodis de l'historia que feriren fortamen llur imaginacio.
Pot convenir, aleshores, o per no ferir susceptibilitats o
per ellunyar certes molesties y adhuc persecucions, disfre
sar la procedencia dels materials Vit4S que
haguessin servit
de tema a les creacions de l'artista. Heusaqui esplicat ion
gen de certs bateigs arbitraris, de certs ti tols que «van a do
nar una volta, abans de deixarse caure a tenue previst, se
el

nyalat y inevitable.

Deja en Pereda, l'exirni autor de Penas
l'oportunitat de semblans jocs de mana
indispensables: «Cuando quiero pintar á mi vecino, le cam
bio el nombre y la peluca y ya no se conoce.»
Nom y perruca y quelcom més deurá mudar segoos quí,
per pintarnos segons qué, si vol ferho ab justicia y eficacia.

arriba,

comentant

Car hi ha veins de totes menea y sovint s'escau arrnat y re
celos el que apenes voldries aludir y ja's dona per entés a
la quarta paraula. Doncs caldrá desviar la intenció ab tota
parsimonia y, perque no paguin justos per pecadora, al
menys que hi hagi alguna paritat entre la cansó y la Iletra
ab que la cantes...

Josep Burgas, ab
l'istil al produir aques

Jordi Erin, va seguir un sistema per
diálec. Altres escriptors, ja ho deiern
comensant el comentan, s'han vist en igual cas.
Y ja que parlero den Burgas: té en ensaig. per la com
panyfa del Sindicat, l'obra nova Els Segadora de Polonia, un
fragment de la qual (premiat als jocs Florals de Barcelona)
tou publicat en LA ESCENA CATALANA.
Hi ha inmillorables referencies del darrer drama den
En

CROQUIS
Una noia y
un

día's

Era

una

noi, ferits d'amor,

un

trobar per

van

comí.

un

matinada de tardor.

—Escolta, pobra floja: ?'M voldrás dí
hont

vas

tan

trista per

cercar

conhort

al mal del cor?—
Va
tot

senyalant

—Escolta, jove
hont esvaheixes

sospirar:—Aquí

reconet

un

amic:

del hort.

digam

ton punyent

Y ell, tombant l'esbelt cap,
tot

a

m

digué:—Per'llf

fitant el camí del horitzo.

Y la noia
ab

tu

doló.—

un

abrás

y'l noi, ferits d'amor,
se varen despedí:

ell ab rnés forsa y ella ab més tristor.
R. SURIRACH SENTIES

Burgas.
Fa somriure verament considerar hont duen ele interesos
endavinar com, gracies a un mal:entés esperit

detaquiilay

en

~remata

de LA ESCENA CATALANA Plana del

Pi,

6.

les

nostra
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Reírlas del Centre Caída
NOMS, COGNOMS

Y DOMICILIS

Abella de Guri, M. Espanya, 14, baixos. Sant Gervasi
Alentorn, Guadalupe Robador, 12, quart, segona.
Adela. Hospital, 87, interior, tercer, I.
Arasa, Adela. Sant Eusebi, 53, 3•°, 2.1 Sant Gervasi.
Arboix, l'aguda. Parlament, 37, tenda.
Arques. Ciutat 25, (Berga.)
Balestroni, Angelina. Tarnarit, 193, quart, primer.
Baró, Antonia. Ronda Sant Antoni, 45, tercer, segona.
Baró, Emilia Rambla del Prat, 19, tercer, 2.° Gracia.

Antigas,

Bayona, Mercé. Xuclá, 13. tercer.
Borralleras, Aurelia. Escudillers, 65, botiga.
Boule, Clemensa. Candelas, 6, primer.
Bozzo, loana. Aribau, 135, primer, segona.
Buxadós, Carrne. Valldonsella, 48, tercer, primera.
Caldas, Carnae. Robador, 36, tercer, segona.
Cama de Parramón, 1. Riera de Sant Miguel, 12, baixos.
Campos, Emiliana. (nena) Comte del Asalt, 33, tercer
Cardalda, Isabel. Séneca, 4, 2.° Gracia.
Casasses, Balbina. Cadena, 11, tercer, I'.
Castejón, Pilar. Plassa Letamendi, 25, segón, segona.
ti y 13, primer.
priwr.
Mercé.
Villarroel.
49,
Daroqui,
Escríu, María. Escudillers, 78, tercer.
Farnés, Lluisa. Zaragoza, 82, pral, 1.a Sant Gervasi.
Faura, Montserrat. Muntaner, lo, quart, primera.

Coy, Cecilia. Portal del Angel,

Ferrandiz, Amparo. Culebra, 46, botiga. Gracia.
Ferrer, Mercé Diputació, 122, primer, segona.
Fornés, Antonia. Sant Pau, 96, primer, segona
Fremont, Elvira. Flors, 5, tercer.
Gelabert, Pepeta. Freixuras, 15, segón
Gil, Remei. Urgell, 129, entressol, Iletra B.
Gil, Teresa. Villarroel, III, quint, primera.
Guardia, Aurora Tapiolas, 30, tenda.
Guart, Angela. Parlament, 58, tercer, primera.
Guerra, Enriqueta. Tamarit, 88, segón, primera.
Guitart, María. Floridablanca, 87. segon, segona
Lozano Pepeta. Parlament, 29, tercer, segona.

Llorente, Concepció, Blasco de Garay, 25, pral. 1.11
Marsal, Dolors. Tallers. 2 t y 23, tercer, segona.
Matas, Emilia. Floridablanca, 87, segón, segona.
Mestres, Ramona Ponent, 29, girar t, primera.
Molgosa, Susagna. Vila, Vilá, 77, quart, primera.
Morató, Maria Liuda, 41, segon.
Morera, Agna, koig, 20, entressol.
Morera, María. Santa Teresa, 3, quart, .a• Gracia.
Morer, Pepeta. Sant Domingo del Call, 12, quart, 1.1
Ortiz, Esperansa. Cendra, 34, primer, segona.
Panadés, María. Porrell, 86, quart, segona.
Paricio, Assumpció. Asalt, 143, principal, segona.
Parreno, Carme. Riera Sant Miguel, 7, primer, 1.°
Pelfort, María. Tamarit, 164, principal.
Perelló, Adela. Tallers, 55, segón, 1.°
Perelló, Carme. Tallers, 55, segón, 1a

.-~Mri/~1~21(ilihii.W.0.1.40.•¦•
•

Persiva, Pepeta. Mariano Cubí, 55. Sant Gervasi
Pique, foaneta. Concell de Cent, 261, primer, 2.".
Pique, Rairnonda. Passatge Bernardino, 7 primer.
Pla, Dolors. Sant Pan, upo, tercer.
Prats Fortuny, Carme. Aribau, 71, quint.
Pujol Sofía A. Sant Rafel, 32, primer, primera.
Ramón, Demetria. Alcolea, 50. Sans.
Redondo, A. S Domingo del Call 4, tercer, quarta.
Rodríguez, Salud. Ronda Sant Antoni, 49, primer.
Rodríguez, Rosa. Non, 77, primer, tercera.
Roldán, Carie. Muntaner, 38, bajaos, primera.
Romagosa, Pepeta. Riereta, 29, tercer, segona.
Sabater, Adelaida Provenza, 240, porteria.
Santolaria, Tosefina. Espanya, 3. Sant Gervasi.
Santolaria, Pilar. Canuda, 35, primer, segona.
Soto, Carolina. Parlament,
Sugranes, Dolors. Cadena,

22,

quart, segona.

tercer, primera.
Pere,
69, primer.
Mitjá
de
Sant
Ugas,
Valero, Pepeta. Robador, 12, quart, segona.
ir,

Antonia.

Valor, Dolors. Roig, 2, tercer, segona.
Vallvé, Antonia Aragó, 277, tercer, segona.
Varela, Dolors. Aurora, 3, primer. primera.
Vendrell, Carie. Paradis, ro, tercer, segona.
Verdier, Antonia. Flors, 5, tercer.
Vial, Lola. Sant Ola -rier, 16, primer, segona.
Xirgu, Marguerida. Hospital, 123, quart, primera.
NOTA: Preguern ala artites que desitjin constar en aquest
vaderuecurn que se serveixin deixar nota de son domicili
en

nostre

Adminrstració.

OBRES NOVES

DEb REPERTORI 5E115E DRMES
Cineb la hm fora.-Sainet

en

un

original de Emili
O'n
Giral. (5 homes.)

acte y

en

vers,

bes earamelles.-Ensaig dramátic en
dos actes y en vers, original de
1'00
Emili Giral. (6 homes.)
Ilit de Iladal.--Drama en dos actes y
en vers, original de Emili Giral.

(6 homes.)

l`ZO

Obres de don 9osep m. Elrn au
LA MITJA TARONJA, (3 actes)
LES

TRES

2

ALEGRÍES (1. acte.)

LES ADMETLLES D' ARENYS,

(I atte)
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SECO')
Benefici

a

DE GANGUES
nostres abonats

"Liots" de comedies
A la presentació

d'aquest anunci,

aete

nostre Administrado, Plassa del Pí, 5,

en

s`entregará

en un

per 2 pessetes

les següents Dbll OBRtb que constitueixen el segón bOT, que son:

fis peus de DO5f?. Comedia
ha Cadernera. Comedia
El testament. Farsa

en un

acte, de fosep Ponsa.

en un

en un

acte, de M. Palá M.

acte, de Lluis Puiggarí.

Els entremaliats. foguina lírica

en un

acte, de Figueras y Salvat.

Carnestolles. Diálec de josep Asmarats.
El bon711adre. Comedia

acte, S. Bonavia.

en un

3ordi Flama. Quadro infantil
Fil peu de la Creu. Drama

en un

en un

acte, de Adriá Gual.

acte, de Ramón Escaler.

Entreacte.-El Ram de la Passió. Monólecs, de Escaler y Burgas
ha Malura. Drama social en un acte, de Lluis Viola.
Pera la presentació d'aquest anmci,

no

cal tallar el

cupó, n'hi ha proa

mos

present número el qual sagelb em y retornarem al interesat.
Si 's vol adquirir alguna d'aquestes obi es per separat, costen 50 cént. exemp.
Les demandes de fora deuen venir acompanyades de son import y a més 35
céntirns pel franqueix v certificat.

trant el

LA ESCENA

CATALANA

Boatmeniari
PREUS

DE

SL SC

RIPC1(5: Un trimestre.

NÚMERO
PAGO

Teatral
2

pCSSeleS.—

SOLT: 15 céntims
A

LA

BESTRET4

n

any:

7Çopessetes.

