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Sabut es que Barcelona es una de les
ciutats del mon en que el cinematògraf
ha près més ufana. Per dissort nostra
gosèm d'un nombre cada dia creixent
d'aquesta lley de barraques, ahont «mes
ombres xinesques perfeccionades entretenen a grans y xichs una estona per
poch preu..

nematogríilica com a la d'una comèdia?
Senzillament, perquè el teatre a Barcelona està mancat de tot prestigi en 1»
forma, perquè els teatres de Barcelona
son barraques com els cinematògrafs.
Nosaltres prou honorèm als nostres
autors eminents, prou dediquèm homenatjes y cairtèm les excel·lències del nosPrecisament en el poch preu y en la tre art nacional, però als ulls del públich
estottetn s'han fixat els que pretenen illetrat, d'aquesta immensa massa que va
explicar l'èxit es(erehidor dels cinematò- a cercar distracció y contacte social, en
grafs. Nosaltres no negaròm que aquets quina forma plàstica encarnèm lesexceldos factors puguin ajudar poderosament lencies que ns exalten? Còm els dihèm,
a la propagació de l'espectacle, car més veniu aquí, que això es un temple molt
d'un cop ipcra p a s s a r una eslona j no superior a Ics barraques a que vosaltres
g a s t a r gatre, també hem entrat al cine,
solèu concorre?
però, no obstant, no podèm creure que
Es més, hi hnn avuy cinematògrafs,
slen aquests dos factors els únichs culpa- més còmodos y més senyors que molts
bles de l'èxit funest. No ho podèm creure, teatres de Barcelona. Ben poch els ha
perquè avuy dia, hi hà families que des- costat, donchs, pujar en la forma al niprés de sopar s'estàn fent bacaynes espe- vell dels teatres.
rant les onze per anar a la sessió del
Y es això, tot semblant que no, un
Doré, ó altres, esperant aquesta hora, factor que contribuheix al desamor que
prenen l'humitat o el vent pels carrers. actualment s'opera envers el teatre.
Ja no s tracta d'omplir una hora vaga- Moltes de nostres dames y damiseles us
tiva anant al cine, sino que's tracta d es- diràn ingènuament que al cine's diverperaria, com avans s'esperava la d'anar teixen tan com al teatre y ho diuen
al teatre.
sense pór de posarse en ridicol. Però, si
Y la gent y les noyes (car cal tenir els preguntèu a seques, tant si son aypresent que alli hont vagin les noyes mantes de la musica com no:
— Y vol dir que no's divertiria més al
aniríi tothom) quan surten del cine, hont
han vist coneguts y amigues, hont s'han Liceu que en un cine?
distret ab les pelicol-les, interessantse
Totes us dir'm que s l . Al Liceu totes
ab les tremebondes novelotes desarro- voldrien anarhi tant si'ls agrada la múllades, rient ab les astracanades den sica com no; totes voldrien anarhi perPrince, estAn satisfetes com si hagues- què'l Liceu l é prestigi.
sin anat al teatre.
Y aquest prestigi de cosa bona, de
. Y sabèu per què? Sabèu per què les cosa única .es lo que hauria de guanyarse
nostres dàmes sedonen per tan satisfetes el teatre català o el teatre municipal de
d'haver assistit a una representació ci- Barcelona, si es qu'arriba a edificarse.

DETOTS COLORS
E l prestigi es el tot per les multituts y
quan una cosa v a l possitivament (com
el nostre teatre) no costa rès revestiria
de prestigi. Bastaria, apart de ferho tot
dins una atmosfera de disciplina y en la
qual Ics notes anàrquiques y destructores no poguessin tenir ressò, bastaria
revcstifho tot exteriorment d'aires de
grandesa y majestat.
Caldrà, donchs, que la casa definitiva
del Teatre Català no pugui ésser aconseguida ni per comoditats ni ornamentacions per cap cine arrthísta; que en la
seva companyia costi forsa d'entrarhi y
que no hi estrenin els massa: massa novensans. Cal encastellarho encimbellarho, fundant jerarquies y graduacions. Cal que la gent, quan trepitgi
marbres y catifes y ocupi un lloch ampla
y numerat y escampi la vista per la sala
deliciosa, se convensi, de que en aquell
teatre tot ha d't sser excelent.
Y impossat pel prestigi, n'estarà cbnvensut, farà gala d'anarhi y s'hi divertirà molt més que'n el cinematògraf.

CORREU DE PARIS
Pietat per mi y bon any pera vosaltres. L a llista terrible. L a selecció més
terrible encare. / a Flambée. — Un bon
petit diable.—Le Brebis.
Estich verament esmaperdut y tinch
pór de quedar malament ab vosaltres,
estimats lectors y distingides lectores
(no goso dirvos estimades) perquè a
París, hem passat una quinzena de pluja
d'obres y pluja del cel.
Plou, plou, plou y xim, xim. xim!
Fanch als carrers, negrors als cels, boyres que s'extenen mandroses hores y
hores pels carrer y les plasses y estrenes
que plouen de dues en dues, ara aquí,
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ara allà, reclamant imperiosa assistència.
Pera que us feu càrrech de la pluja d é
estrenes, tot y fent constar que'm deixo
al tinter les revistes y operetes, llegiu
la llista que segueix:
ANÍOINE; L e t e m e l Mari. per A . Savoir y Nozière, tret de la novela de Dos
toiensky. Moise, un acte per Edmond
Fuirand.
PORTE SAINT-MARTIN; L a Flambée,
per Henry Kistemaeckers.
COMEDIE-ROVAI.K. —JLÍ P a v i l l ó u , comèdia per Sylvane y Monezy — Eon.—
Leonie est en avauac on Le Mal-jolte.
per Georges Feydeau.—.5Í>M«<· Maison
per Pierre Nontrel.
GRAND GincxoL.— L'Homtne qui a
vu le Diable, per Gaston Leroux.- H i a n g P a l.t. (drama xino).
COMEDIE FBANÇAISE. —frrtótw/V/e, per
Souchon y Aveze.
GIMXASE — C'n bon petit diable, per
Mme. Rosemondc Gerard y M. Maurice
Rostand, tret de la novela de Mme. de
Segur.
Teatre MICIIEL. — L'augmentation,
per Poncheville.— L e Brebis, per E d mond S é e . — P e a u Neuve, per Ettiénne
Ney.
Mes, ara que heu tingut la paciència
de llegir aquesta llista incomplerta y terrible, cal que us feu càrrech que Yobra
de la temporada no ha aparescut encar.
Tota aquesta producció vé delmada per
una terrible selecció molt més espantosa
que la producció mateixa.
Vaig a parlarvos, donchs, dels dos
èxits haguts y de L e brebis obra exhumada y de nou aplaudida.
/ a Flambée, -estrenat a la Porte
S a i n t Martin, obra original de l'home
que té'l nom més enrevessat de la Fransa y que's diu Kistemaeckers. es pera
mi un melodrama, o millor, un dramon.

DE TOTS
que, cap èxit, hauria tingut si no fós anti-semita.
Com abans a Espanya de tot ne tenia
la culpa'l clero, avuy a Fransa els jueus
tenen la culpa de tot.
Per això/La /Vfiwdífc es aplaudit, per
que tota l'obra gira y's desenrotlla al
entorn de la venjansa contra un banquer
usurer. Però l'èxit no's produeix tan sols
per aquesta venjansa sinó perquè, en
contra'l banquer, per amor a ia pàtria y
a l'exèrcit francès, els enemichs més
irreconciliables s'ajunten y protegeixen
y el banquer es assessinat en mitg de la
més gran impunitat.
Molt bé! Aquest fet me recorda cert
cartell que en un poble de Catalunya va
haver de fixar a les portes del teatre un
empressari a fi de que'I püblich, engrescat am l'execució d un inquisidor, no la
fés repetir indefinidament. E l cartell
deya aixis:
»Esta noche, para que el publico pueda
deshogar su justo furor se permitini matar al inquisidor cinco veces»
L'èxit més just d aquets dies s'es produhit al Gymnase ab l'estrena de í / n
bon petit diable de Mme. Rosemonde
Gerard y M. Maurice Rostand (fill del
, celebrat poeta). Se tracta d'una obra per
infants tendre y fantasiosa, còmica y sen
timental, deliciosament ben escrita en la
que la figura del nen entremaliat peró de
bon cor, es el protagonista ' e petit diable es orfe y viu en una casa abandonat
de tothom. Però ell, trapasser y aixerit,
ofega les seves penes y torments ab els
Seus jochs y les seves burles. S endeuta
ab confiters, castenyeres etz. dorm en el
graner de la casa, tenint per company
confidencialala lluna; estàenamorat (com
se pot estarho als dotze anys) d'una noya
més gran qu'ell a la que cada nit escriu
una lletra càndida y dolsa.
Peró l'obra aquesta es real y de fante-
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sia, de manera que en ella s hi barrejen
ab art exquisit les fades y les coses de
rondalla.
Finalment el pobre petit diable es tancat a una casa de correcció, y aleshores,
el drama dels infants reclosos, se fa punyent y tendre. Però el pobre petit tre-'
mendo reïx de tot y no para fins a escaparse pera anar a veure a la seva estimada.
Se fa impossible en poques ratlles donarvos altre idea d aquesta obra d'estil,
gràcia y poesia que la que he procurat
estampar en les ratlles precedents. E n
ella l'acció es l'acompanyament, la substanci^estíi en la forma y en els incidents.
L e Brebis de Edmond S é e , es un drama estrenat ík quinze anys que và obtenir un grandiós èxit 3' fou I entrada triom
íal al teatre del seu autor que aleshores
tenia no més vint anys.
E n ella està dibuixat ab mà ferma y
sòbria un tipu de dóna per demés repulsiu.
Lucienne té dues facetes: es dolsa, sumisa y bona per l'home a qui.ella estima;
^s, en cambi dtsdenyosa, aspre y crudel
per I home de qui es estimada. De manera que es una ovella (le brebis) per el
cínich Pierre, y un infern pel desventuratMichiels. Basta l'exposició d aquets
termes pera que us poguèu fer càrrech
de la pasta dramàtica de l obreta de S é e
Basta àixò pera que poguèu endeviní r
que l'ovella serà presa pel llop ab tot el
dolor de l'home enamorat que la veu
irremsisiblement pefduda.
LOGE
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£ a negra serp d'Ordalia
Sobre son cos O r d a l i a l a n e g r a serp s'enllassa.
Demunt de ses c a r n s brunes decauen els seus ulls.
L a n e g r a serp al cos joyosament s'abrassa
O r d a l i a de l u x ú r i a té brillejants els ulls.
Perfum de lotus ompla la c a l m a del espay,
A l seu entorn les aygues del Nil s'han adormit
B e s a l a serp O r d a l i a ab un intens esplay,
L a n e g r a serp pel cos retorces ab delit.
A l pas del vent cimbreja la p l à c i d a palmera
L a n e g r a serp r e t ò r c e s joyosament pel cos,
O r d a l i a esbulla al vent s a fosca cabellera
O r d a l i a als d é u s fa ofrena de les seves brunors.
— L l a s s a d a a i x í s ma c a r n . oh d é u s . j o vull dansar
L l e n s a n t les a r m o n í e s d'un cant v o l u p t u ó s ,
L a meva pell es bruna com l a c l a r o r llunar
T o s llavis, serp, son brases qui cremen el meu cos.
J o soch ardenta, d é u s , com una g r a n foguera
R e b à u en sacrifici, a v u y , l a meva mort.
E s n e g r a com la nit m a fosca'cabellera,
Mos llavis son sedents del immortal licor.
L e s meves cames son de tant dansar cansades.
E s , serp, ton Has ardent com un cercle de foch:
Y son j a per ta ardencia mes hrunes c a r n s cremades
Y el brill del meu esguart s'apaga poch-a-poch.
L a mort branda s a dalla a l entorn del meu cos;
J o aixeco, serp, mos brassos envers els immortals.
E l cel es tot e n c è s de les brillants c l a r o r s
Y es perden els meus ulls pels espays siderals.
U n jorn mon cos un p r í n c e p t a m b é com tu"m cenyia;
L e s meves brunes c a r n s besaba v o l u p t u ó s ;
Mes el seu foch, oh serp, ma c a r n no consumia,
sos brassos eren febles p e r a a b r a s s a r mon cos.
El
|o
Jo
Jo

foch dels besos teus sobre mon pit fulgura;
sento quan tu'm beses un dols regust de mort;
en els teus llavis bech el foch de t a sanch pura;
en els teus ulls contemplo la meva palidor.
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A b r à s s a m , serp, abràssam y estrènyem fortament
Demunt mon cos retòrcet y exprèmem el meu pit;
L a meva pell es bruna y es el meu cos ardent;
Tos ulls, oh serp, son astres qui brillen en la nit.
j o vull morir ab tú sobre ma carn llassada;
com m'es plaenta aixís. oh déus, la meva mort!
Com els teus llavis may mos llavis m'han besada;
Jamay un bras pogué com tú estrènyem tant fort.
ANTONI PUGES

L'ideal

fracassat

E l cel, ben descobert.-sense nn núvol
qu'enterbolís la pura blavor seva, donava l'impresió y el plaer del comensament
d'un esplèndit dia de Primavera. E n
Lluís, molt .imich de la naturalesa, vol.
gué fruiria, y ab pas lleuger y segur sort'
de la Ciutat.
Desitjava estar sol; desitjava"viure
allunyat de la febra de la Ciutat y no tro
bava rès méshermós que'l goig deia soletat en la Naturalesa. Aquesta l'alentavai
li donava forses pera seguí'l camf espinós
dels seus amors; y quan sols el cantar del
rossinyol esqueixava l'ayre silenciós de
l'espay ó una ratxa de vent removia les
fulles, ell, el poeta, ho oblidava tot pera
fondre 1 seu pensament ab l'ideal de sos
amors.
E n els llochs poètichs. que ho son tots
en la Naturalesa, vivia uns moments pletòrichs de recorts.
Tot d una el dia's despullà de la llum
esplèndida que'l vestia; brunzi'l vent; al
lluny apuntava prompte la nuvolada; el
sol tot just sortit enterbolia sa llum y els
paisatjes deveníes grisos.
Recordava en Lluís en aquells moments les esperanses d'una somniada era
d'amor y de grandesa; somniava la felicitat dunes hores passades prop del seu
ideal d'amor quan conseguí l'amistat
d'aquella dóna.

L a veya en actitut arrogant, bruna,
negres els ulls. sa cara hermosa amb el
march d una abundosa cabellera; la veya
en conjunt amb els perfils senzills y severs d'un ayre grech. L a veya en fantasia y somreya'l poeta com en somnis.
L a nuvolada omplia l cel y el vent feya
cruixirels arbres; porugues lesaurenetes
fugien xisclayres y avalotades volant
arr;\n de terra y esclatà la tempesta.
L a tristor del dia entrà en son esperit
y presentà de nou a sos ulls somniosos la
realitat amarga que féu rodar un dia I ídol del seu amor demunt les lloses de la
vulgaritat. L a vcgé a n'ella en brassos
d un altrç entre l'espay grisench, y el cor
li tremolà.
Fou un instant. Mes com a poeta enamorat de la vida, alegre en ses alegries y
fort en ses tristeses, enlayrà l'esperit de
nou confiat en l avenir; en lavenir, sí,
sempre indesxifrable, sempre bell als
ulls d'un poeta.
Tornà a l a ciutat. Han passat dies y
dies y el poeta canta ab tot el romanticisme dels bells dies d'a vans, la joya
somniada dels seus amors.
E l poeta es sempre triomfant en les
misèries de la vida. Benehit siga.
FBANCESCH R I B A S C R E U H E T
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PRINCIPAL
L o remarcable de la passada setmana
han estat les ignocentades y entre elles la
més remarcable ha sigut / a Raquel de
can Meller, per en Vives. Verament
aquest notable actor f;\ una imitació caricaturesca de la celebrada cansonettsta
que es un èxit ben merescut.
Banyeres den Vecarrissas, obreta
que fà passar l'estona agradablement al
públich, té un defecte y es que quan entra en acció y's fà més moguda, es quan
acaba. Per ignoscentada pot passar.
L a senyoreta Ferràndiz bé en la couplettsta que representà.
S'estàn preparant les estrenes de
Frou-frnu y de E l p à d'altri.
S A L A IMPERI
Per rahons especials hem tingut de
donar primerament compte de la fallida
de que haurà plegat l'empresa d aquest
teatre que-no pas hem pogut dir quatre
paraules sobre l'estrena de Nadal a
moHtanya, quadro de costums catalanes, lletra de Mossèn Ramón Garriga
ab ilustracions musicals d'en Lambert,
estrena que tingué lloch el dia 20 del
passat.
E l notable poeta y distingit escriptor
• Mossèn Garriga no va tenir altre fi, se' gurament. al escriure aquesta obreta
qu'el de presentamos un assumpte camperol, en plena nit de Nadal, y donarnos
a conèixer costums tradicionals de la
diada entre gent pirinenca.
E s la seva obra Nadal a tnontanya,
d'una gran correcció literària peró està
un xich mancada d'habilitat en l'art de
construir escènicament.

Aquest petit defecte hauria passat
desapercebut segurament per la concurrència si la companyia d'en Marinello
hagués donat a N a d a l a tnontanya una
interpretació més acurada.
Ab tot, aquesta obreta de Mossèn G a rriga s'hauria aguantat al cartell durant
les presents festes, si incidents, dels que
ja'ns férem ressò en el número passat,
no haguessin obligat a plegar a l'empresa de la casa.

AGRUPACIONS Y SOClbTATS
Societats del n ú m e r o pasat
Ateneu Obrer del Disiricte li.—L'elench de
la casa ha posal últimament Joventut de príncep ab bona execució, especialment per part
del senyor Boquet y senyoreta Duràn,
Aiiis mateix interpretaren les obres Lzvida
pel C^ar y Dol d'alMo possades la nit del
dia 31.
—Catalunya nova.—Ab una presentació
escènica brillant, mereixedora de nostre
aplaudiment, per lo que felicitem al senjor
Alonso, se representà HI Ferrer de tall.
Cal esmentar com a tasca excelent la que
feu el conscient aficionat senyor Mallorquí,
que demostrà conèixer l'obra, dominantla de
debò y brodantla ab detalls d'actor. La senyora Casases molt bé en la «Baroaesa». Forsa
ajustada la senyoreta Fortuny. També mereixen elogis sincers els discrets aficionats senyors Andrés y Terréf, sobre tot el primer
que feu riurer de debò a l'auditori. El «Manxaire» molt acertat y guanyantse al püblich
desde les primeres escenes.
Es a dir, una festa timpàlica que honra a
son director senyor Mallorquí y a la entitat,
que vol presentar les obres ab tota perfecció.
—Joventut Autonomista Catalana.—Repieseniaren en aquesta entitat l'hermós drama
de l'Ignaci Iglesias L<Ï yarcí» que va assolir
una interpretació notable.
LK direcció acuradi fou causa de que al
arrodonir el conjunt ressaltessin les frases dramàtiques de l'obra, unit això al treball del se-
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nyor Forga qu'esügué discret, inlerpretani
son paper seose efectismes de cap mena, la
senyora Virgili que compli satisfactoriamen
son comès y els senyors Claparà, Virias y Jordà (A. y J.) que treballaren ab aceri y estudi.
aA I senyoreta Jordà la trobàrem poch enèrgica; igualment al senyor Ciuró Jque digué e!
primer acte ab fredor" A la senyora Viurà li
recomanem molt estudi, puig, si bé li notarem desinvoltura escènica, el darrer acte ei
feu quelcom mancat d'expressió.
Arrodrniren el conjunt en Farré, Valls,
Llastat, Coll. Vera, Feijóo y Bricció.
La presentació pobra, y'preguém als tramoy a i que pensin un'altra volia en deixar apagat
durant el segón acte el quinqué, perquè feja
mal efecte esscr l'acció de l'obra entre nou y
deu del matí y veurer un llum encès. L'apuntador cridava molt, malgrat haverse estudia1
tols els papers.
Felicitem a la direcció.
E l i4 de Janer el drama d'en Guimerà L a
filla del mar.
GRACIA.—Saló Varietats. — Durant les
passades festes de Nadal, la companyia que
dirigeix en Ramón Glaveras, ha posat en escena, entre altres obres, les comèdies Als peut
de vostè y Un musick de regiment y el drama
de l'Ignaci Iglesias L a Resclosa.
— C . N. R. de Gracia.—Impossible era posar els peus en aquesta entitat pel ple que hi
havia en la funció passada.
Després del èxit de L a boja, la representació
de Mal pare aportà gros públich, fent que
aquest sonis satisfet de la festa, no escatimant
els aplaudiments a l'actriu senyoreta Roldin
y als excelenls aficionats senyors Vilar (germans), Clariaua, Gràcils iJ. . Corberó y Perbellini. E l senyor Marxuach feu un «Simó» tau
perfecte, que'l públich s'hi entregà per complert Forsa elogiable fou el treball de tots en
general, com també la presentació esènica que
resultà esplèndida com no s'acostuma veurer
en entitats. E l final fou d'u D efecte sorprenent, no mancanthi el més insignificant detall.
Felicitem a la Junta directiva, que té interès en presentar les obres correctament, com
també no podem deixar en oblit el nom del
director senyor Graells, qui ab acert reparteix
'es obres posantles ab carinyo.
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Pera el dia de Reys: Ales de Cera, Bot/rina
de sol j E l bon lladre. Serà una festa còmica
de debò.
—GIrcol de Propietaiis.—Diumenge, dia 24,
a la Bii, se representà el drama Mar y Cel,
en el qual l'Enrich Devenat ratllà a una
altura envejable, secundat admirablement pels
demés intèrprets de l'obra, escepció de la senyora Antònia Fornés que no donà el relleu
necessari al difícil paper de «Blarca». Per f.
de festa se representà Cura de moro. distingintse el senyor Teixidor en la part de «Coixel».
El dia a6. a la nit. se posà en escena la grandiosa obra alemanya traduhída al català ab el
nom de L a Retreta, obtenint una execució
digna de tot elogi, especialment per part dels
senyors Claramunt y Devenal y de la senyora
Fornés.
L a direcció a càrrech del senyor Claramunt,
fou molt bona.
L a presentació esplèndida. EI vestuari magnlfich.
E l públich premià am forts aplaudiments
t'esmerada feyna dels aficionats.
L a funció acabà ab la graciosa comèdia
Castor y Polux, molt ben desempenyada per
la senyora Fornés y els senyors Adrià, Cuyàs
y Teixidor, baix la direcció del senyor Devenat.
• BARCELONETà.—Ateneu Marqués Mina.
L a vetlla de Nada! s'hi donà l'anunciada representació de la sarsuela en tres actes L a
Guardiola, quina part jousical fou molt ben
cantada per la "enyoreta Costasy en Xiqués y
regularment el chor de guàrdies.
Obtingué un conjunt aceptable tenint en
compte les escabroses dificultats qne porta el
moviment escèuich d'aquesta obra, per lo que
felicitem a la direcció.
Els senyors Clapera, Dalmau, Girbés y Torra feren riurer de debò a la concorrencia, sobresortint el senyor Corberó qui feu gala de
sa int còmica, puig el públich reya abans de
que parlés; fls demés arrodoniren.
Es imperdonable quel permelres els aficionats certes llibertats ab el públich, sigui
causa de que's converteixi la sala d'espectacles
en una mena de mercat, tirant cigarros la concorrencia j demanant una copia més, per lo
que recomanem als aficionats d'aquest Ateneu
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molta discreció, que si l'obra's prestava a bogeries també n'hagueren pogut escullir una
altra.
S A N T ANDREU.—Centre auxiliar La Luz
Andresense.—Durant la vetlla del passat diumenge, dia a^, l'agrupament dramàsich «Eros»
debutà posant en escena el popular^drama del
mestre Guimerà 7'erra baixa quina execució,
dirigida pel jove P. Vinals, và auar bastant
bé. S'hi lluhi interpretant el protagonista el
senyor Moranta, el senjor Vinals (P.) en el
«Sebastià», molt bé; el que ;nterpretaba el «Tomàs» com les senyoretes y demés aficionats,
encara que se'ls hi notaba qu'eran principiants, arrodoniren el conjunt.
Per fi de festa representaren Per punl, fem
les delícies del públich.
Fins a una altre.
—Cassino Andresense. — La nií del d i lluns la companyia que dirigeix En Joan B.
Amell posà en escena el drama d'en Rusinol
La Mare essent molt ben interpretat per les
senyores Abella, Albert y Martínez y els senyors Amell, Tassis, Casals, Prunera y Puig,
Fonfrla, Santiró, Solé, Solà y gucarrat.
Per fi La felicitat eterna que fen riurer molt.
La presentació escènica boua.
—Cassino El Progreso.—La vetlla del passat
diumenge se representà el drama sacro-biblich
Els Pastorets
L'obra distrrgué molt al públich, doncfas hi
havia que veurer el chor de la manera que
cantava sense seguir l'orquestra y a la desbandada, arrivant a tal p u m que aquesta ja ni
comensava deixant que cantessin sols. No obstant creyem que l'orquestra anava bastant desorientada, puig en una escena del segòn acte
estigué dos minuts sola a causa de que no donaven la entrada a n'el chor, no sabem si per
falta de director, donchs notarem que no n'hi
havia.
T a m b é resultà m o l l el final de l'obra que
representa el naixement de Jesús y en el qual
sortiren a ballar peteneras (! ) am trajo de l%ces.
Llàstima que ballessin tant malamenll
Lo que agradà bastant fou ía decoració del
segón quadro del quart acte que representava
un carrer d'època present y eu la que hi havia
escrit an cartell com una casa que deya: Taberna, y un altre Fàbrica de papel.
Afegim en'això el trencament d'un arbre
qu'éstígué a punt de matar a «San Miquei»,
la lleugeresa dels tramoistes que per poch desgracien a l'angel «Gabriel», la broma de dos
pastors que costà la trencadissa de tres o quatre llums, y altres y altres coses que fora

llarch de contar ab lo dit, el llegidor se farà
càrrech de la bonica y divertida vetlla passada,
creyem que no hi hà necessitat de ressenyar
res més.
POBLB N O U —Centre Social.—Un gran
acontelxemeut teatral tenia projecial aquesta
entiiat pera els dies a5 y 26, diades de Nadal
y Sant Esteve respectivament. Assistirem a
dita funció, a la que vàrem ésser invitats delicadament. L'obra en qüestió era la representació pei primera vegada eii nostre teaire, del
drama Hrich dividit en uu pròlech y tres actes, subdividit en quinze quadros, original
den Hamón Pàmies ab ilustracions musicals
del mestre Mosseu Miquei Ferrer. L'etlel de
Na^aretk.
S'hi di.-tiogi en la interpretació iot l elench
de la casa (no meucionarem noms), però si
mentarem en lloch prelerent les tasques dels
senyors Antón Bonjoch y Alfons Pla, directors escènichs.La direcció cuidada, si es tenen en compte
les dificultats que sobreveneu al poMr obres
com la que ressenyem. Vestuari, armeria y
servey de perruquer, tot adequat a l'època.
S.ANS.—Circoí de Sana.—La Companyia
den Carles Capdevila posà en escena les vetlles dels dies 24 y a5 le* obres E l delective
Sherlok Holmes y les comèdies La malalta fingida y Gent d'ara.
En la primera de les mencionades, en general, se deixava veure inseguretat y principalment en l'actor senyor Mer y aficionat senyor
Abas. Recomanem al primer (pel mal efecte
que causa al piiblich) que uo busqui recursos
baiyant de tò y al segón, que quan porti cuearulla, y s'entrebanqui, no ho fassi pagar al
consueta, que prou feyna té en remolcaria.
Les comèdies assoliren perfecU interpretació,
distingmtshi notablement els actor» senyors
Capdevila, Pubill, T o r . Puiggarí y Santacana
y les senyores Emilia Baró,;Ba>oua y Huguet"
H O R T A (Santa Eulàlia).—Centre Moral,—.
La larda del 25 del corrent én aquesta societat represemaren e drama en quatre actes original del president de la maieixa En Joseph
M . ' " idal y Pomar L a vinguda del Mesles del
qual en tregueren un bon partit els estudiosos
joves Pere Puig, director, en l'«Herodes»;
Pere Trulla
el «Llucifer» y Rumagosa en el
«Malluch». T a m b é son dignes d'aplaudiment
els joves Vidal Bosch. Gallemi, Escuté, Raurell, Quintana y altres que sentim no recordar.
La presentació fou esplèndida y ajustada,
demostrant un gust artístich que mereix la
nostra aprobacin, essent també dignes de
lloansa les d u g u é s decoracions de l'últim acte
pintades expresament pera dita obra.
El chor aceriadfssim.
No podem menos que felicitar a n'aquests
joves entussiastes, per la seva profitosa tasca.

M ANLLEU-—Associació JCaialanista.—En Rafel dc
Cas^aora. - Eo cl elegant Ceaire d'aquesta Societat tingué tioch el dia de Nadal, la representació ab un plé
a v.*sar. del interessant drama de don J . Folch y Torres Heixas enfora, publicata la Bibliouca De Tota ColorsEn Haldomer Toll estigué colossal en son dificil paper de «Sebastià», com aixLs mateix en Jo^epfa Crespi
en H de vell *.Onofre». La lluita final de l'acabament
del drama, tanta era sa naturalitat quel el públich tot,
s'aixecà a presancíar una ütàoici batussa que més que
fío^ída. pi rexia verdadera.
L'Adjutorí ratlli a gran altura, acr^ditamse una
vcft"da més de bon actor en el bonich papec de *L(uis;
y en Ignaci Mis, natural com sempre en l'ingenu 'Llorens o*.
' t/\ndreu Costa digué molt bé y ab molt caràcter,
el p'ipcr "Don Albert', y i nen J . l'arnedes el'de 'Tianct.
DJ Ics actrius encomenades al Agent de Teatres senyor ()ró, no po.Jòm pàn alabaries en sos papers res
pectius de'Maiijti^i.L·' y 'Esp^ranieu', per c&Lar fluixes de estudi y ben poch en caràcter.
Per tínal de festa» se represclà la xístosa pe.ssa Una
Agencia de Informes ComercinU. rebent calurosos
aplausos en Toll, Mas. Co&ta, Aguilar, Gnasch y Tor.
Eo resúmen: una vetllada bellissíma. que esperém
veurer sovintel y un aplauso més de! reporter als molts
que reberen ben merescuts.
MOLINS DE REY.—La companyia d'aficionats que,
alternant ab pcticoles cinematogràfiques y actúa en
el «Cine Deltcies». representà el diumenge darrer la
bonica comèdia d"tn Morató L a fortuna boja. Donades les escasses dimcaiiíoas del e>rcnari. pot dirse quc'n
tragutren tot el partit possible, puigs tan les senyores
Alcmorn y Sarboja com eU senyor,-. Port. Cosio, Barel.'ada. lïosch. Gres y demés parts demostraren haver
esudiat y ensejat l'obra ab verdader interès.
L'ase del horíold fou la pessa representada per fí de
feuta. essent forsa celebrats els nombrosos xistesdeque
esuk curullada l'obra.
El dia dc Nadal U mateixa companyia representà ab
acert la sarsuela / í í primc- dia* y la ^enyoreu Garbosa
representà ab moll garbo el monòlech 5/, .íen^o^s que
fou mol celebrat, sobre tot per les senyores.
BUENOS AÏRES.—Casal Català.— Organisada per
aquest ccntre's va donar en el Teatre Victoria una representació de L a Dida que obtingué una enierprciació admirable y qual anunci aplegd en aquell teatre
un exquisit públich en ei que bi abondava el sexe
fem en i.
La senyora Fontova qu'estava encarregada del difici'
paper de la protagonista, tou saludada ab grans aplau'
sos al sortir a les taules.
• Les senyores Perín y Viladoms en el papers dc 'Antònia* y'Roseta* respectivament ajustadas del tot; el senyor Morató fent una verdadera crcacció del seu paper
de *Roch' entusiasmà al públich y els senyors Vàzquez,
Oliart y Rojas com uns verdaders actors que son y el
senyor Pons en el paper dc 'Joun* un xicb fluixel però
reuse desmereiser l'obra en rés.
E l públich aplaudí frenéticament y ab justícia a cada
acte, obsequiant a les actrius ab raras de flors al finaüsar l'obra.

Al acabar L a Dida ics mellors parts dc ta companyia
Domènech que actúa ca cl teatre «Variedades» donaren
una representació del'hermosíssima producció dei'Igle
sias Jooentut que fou desempenyat per les senyeres
Jarqué, Viladntns v si nyors Domènech, Roja (Josepb),
Pons, Vila y Serracant, obtenit tots er»ns aplaudiments. A la senyora Jarque se l'obsequia ab una hermosisima toya de flor*^, recalo del Casal.
Acabí tan lluhída fe^ta ab uo acte de concerta carrecb del «Orfeó Català», que amb una harmonia y exqu<sidcsa gran y baig l'experta batuta del mestre Sunyer ca ntd í-'/f/n/io/vy(i (sardana Í Morera; L a Hustnyol
ífrindU, Mozan. y L'Aihre Sagrat. Morera, esseot
aplaudits y bisats tots els númers. Per el dia io del pre>eot mes està anunciada la festa
dels Jocha Florals que anyalment orgaois'l Ca-al.
LLEVDA.—Acadcnita de Lleida.—El diumenge dia
17 del corrant. se representà per segona vegada, la preciosa comèdia en tres netes Don Gonsalo o l'orgull del
Cprk. essent discretnitient interpretada per els aficionats de la casa, disiingmtshi y sígúent aplaudits, els
que desempeoyaren els papers principals.
— La Violeta.-Després dc represeaiar el dia I7 per la
nit el drama del Iglesias E l Cor del poble, ab execució
deficUnta, vingué l'estrena del dr.-ma.en un acte y en
prosa, original dc nostre company don Jaume Cadevai!. Terra endins.
D'aquesta producció d'aquest novell autor, poca cosa
en direm, puigs si detallarem 101 lo qu'ana bé y malament, no tindríem prou ispaig per expo.sarho a
n'els nostres lectors. Es aquesta obra, com quasi totes
Ics qu escrinen els novells autors, que generalment son
meocades de scguretai degut als poch:* coneixements
escénichs. Es de poques pretensions.
L'autor en aquesta obra hi ha posat tot el seu saber y
forsa voluntat, y sí hem de ser imparcials, li aconsellem, que pulínt les primeres escenes d'en Buldiri y del
ooy petit, pot fer una obra qu'elserà reprcsentableConté algunes estenem ben detallades y acertades. com
l'últiama del obra;;:, '
i.a interpretació per part dc alguns, ana bè, comensant per el senyor Salas, qu'en r«Antón», csiígué admirable, valgucntli en l'escena última del obra. forts
apUudimcnts. per cert ben merescuts. Els ahrrs. no del
tot bé. exiepte Ics senyores Mani y Marsal, qu'es portaren dignament, aixis com el jove Guardiola..
El noy Cadevall es porti bé La presentació escènica,
dolenta, y la direcció bona. AI acabar el drama fou cridat al senyor Cadevall. rebent molts aplausos y mostres
de aprobacid, junt ab el intèrprets. El públich 00
respongué à la bona crida que 8e li feu. Felicitém coralmcnt al senyor Jaume Cadevall y li desitjém forses
prosperitats y bons èxits.
—Acadèmia dc Lleyda.—El día i.0 del corrent, repetició de la comèdia de Pitarra L a Dida, anant del cot
arrodonida y rccullint molts aplausos del auditori, les
aficionades senyoretes Vtcrge y Solé y senyors Karrús
üunzdlez, Ponkoda, Castellví, Carles y altres. Al apuntador li repetim que no cridi tant.
—La Paloma.—Cel rogent la primera secció y L a
eenjansa de una sogra la segona, son les obres que
possd en escena la companyia d'ea Miquel Jové el dia lo
a la tarde, recullint molts aplausos tots quants hi preo
gueren part.
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—LaVioleia.—La magnífica pro»lu-cÍÓ íU/TgriisiIgletii»s Les garce* y la comcdia KU mnU e^prite. foren
U •• obrea que baix U direcció ÜC( nenyor Salu» tíxecuuren els aficronais d'aquesla s · c i d a i . Toi« els que hi
prengueren part y en es|tecial la senyoreta Marti y senyora Mar>al y senyors Sala* y Oaramom, sortiren
viclaiiosos dd's paper que s'encarregaren y t'oren tbrsa
ap'audn^ per la concorrencia. que quasi sempre es la
niaieütaí.
^·?*»>-'5'
-—Génire Radical. — SaUionè IJ la Maryuerida se
po^n cn escena, tenint la costum de suprimir Ics danus; jque ba de durar gaire aixó, senyors!
—Pfclrooat Obrer—Lliga Catòlica.—Les obres qu'es
podaren en escena el dia l o del corrent foren IMlfoso*
barre-s v L'ànima en pena, quina inierpret'Ció fou
de$asiro4\ . - ^.
;
'
'•"
,
MATAHÓ —Ateaeo Obrer—E' quadro d aficionats
d'aquesui SoOiciat qu'ab u n bon aceri dingetx I aplaudit aficionat cn Miquel Lomas. junt amb >c« actrius se.
nyores Adela Aniigas jr Pepiía Homagosa y !« dama
jove, compatriota nostra senyoreu Pairocioi Vila de
Gallego, posaren ea escena la níc del dia 34 un drama
Castella.
C'"^^'^'''^^^1
Y per fi dc testa repressnntaren la bonica y cada dfa
més aplaudida comèdia cn dos acies del malhaguaoyat
cscriíar en Eduard Coca v Vallmajor Gtfnt r í ' a r a , que
al dir la vejitat agradd m6i aquesta que'l drama caslelU. Iluhintshi els senyors Lomas, Serran'nana. Pou,
Illa. Planas com així» U senyora Anligas en el paper de
'Rosa' que'l digué ab molt carinyo, y la senyora Boraagosa ca «Donya Mercedes» que també estigué molt encnixada, com aixis la Patrocini Vila. En cl paper de
«Antooin» amb el que complí com una actriu. En f
resuliA una Gent fí'ara com poque» vegades s'ba rist
en quadroa d'aficionats.
En probes U aixóquc la concorrencia no molí nombrosa com era d'esperar, va premiar el trevall de'ls dits
aficionats, ab molts aplaudiments.
—Centre Repubiici Radical.—El dia a5 al vespre ab
regular concorrencia, el quadro d'aficiona 1 ab la coope
ració dc la senyoreta Lola Virguili. del conegut actor
en Ciodido Bofarull v d'ela aficionats del dit Centre
senyors Joaquim Bachs y Antoni Divi. represcniaren
un drama cnatellà. Y per fi de festa, els joTes Deden y
Flaguer posaren cn escena el bonich didlccli original
del festiu autor en Antoni Saltiverí /C/n Tasta-OlUtes1
que fou molt aplaudit per la bona inlcrpreiaoió.
P^r el drama, cl jove aficionat senyor Oriol va pintar
dugves boniques decoracions siguent forsa aplaudides.
TERRASSA. — Teatre Principal. — S*ba inaugurat
aquest Teatre elegant y rieh en ornamemació corresponent en un tot a'ls desitjós de la ciutat, ab una companyla de sarsuela casiclli, dirigida per el notable .ictor
senyor Güell. L i setmana entrant s'estrenarà una sarsuela catalana, original de dos autors d'aquesta ciutat;
no cal dir donch qu'en pailar^m extensament.
—Centre Socii.1.—Aquestes festes han fel E l s Paatorett molt bén preaeniais y representats.
—Agrupació Regionalista.— L a Santa, d'en Marti
Gíol, y E l Somni dt la Ignocencia son les obres les
que'* representaren, siguent molt bé executades per en
Alsina, Merceguer, Ferrer y Valdelrey.

I
SAB VDELL.—Centre SaDadclté^.—; Geia;s). — S nan
donat lluides funcions a carrech dc l'Agrupació Tutan
cn els dja> 24. 2S, M de Wcscmbrc. haig l'ordre següent: ,
dia s i ca rcprcsenld el drama en tre» a;(cs .-fratricida
el qual sorfi molt arrodonit pels
iyora Gumbau. Co
romina», Giral. Vidal. Grígell, Mas y germans Sanlkhi,
l'cr pessa ,1 calpintò. que feren riure molt tots els ja
anomenats, secundats per'la «enyoreu Euscbía Calvo.
Dia 25 es po^à en vscena per segona vegada el drama
d'en Piquet C/n voluntari da Cuba, sobressunint cn
l'execució d * senyors Giral. Carné. Corominas y Vidal
sens desmcrctxcr dc rés cl conjunt pels senyors Gumbau. GrigHI. Torres. M«s, y la ^enyora Calvo, qu'aoava
un pocb in»cgura. Per acabar, representaren la bonica
comèdia La» Carolinus, que flaquemd per manca d'cn~
saljos; no obstant feien riure els sioyors Gumbun, Corominas, Sabllcrhi, Mas y la yeoyora Calvo. Dia 36. cs
repeti la comedie L a t Carolínat, y també es ri:prtscoil
el juguei en uo acte E l Llit del Capità, que agradaren
{orsa per luls cuants hi prenguéreu purt
—Socicut Cüoral Colón.—Per les tVsie» de Nadal,
entre altres obres castellanes, represcotircn ei diàlech
d'ea llarbosa Jugar o casats que tou luuil'be dessempenyat per la senyoreta Ramis y ei senyor Bruguera.
—Clrcol Tradiconalista.—Per cl» dks dc Nadal y San(
Esteve donaren lluides represeoiacions^uel drama b i blich d'en Ramon Pàmies L'eatel de Suzaret.
—Acadèmia Catòlica.—Els dlt> 25 a la nit y aó a la
tarde posaren ca escena ab tota piopietat bjix la direcció del senyor Trultas, CoDra L eaiel de iVusareth.
Esperem un a|Uc repreacnució per parlorne exicnMmeUL.

GlKu>NA.—Toatrc ÍTiucipaL—El dia 16 a la cit, la
compaujiu d'cu B o r r ^ va powr en esceua la comedicta
Viaii* ttt '••<(-: y un urama casiehi.
Ei aia 1 7 a 1- uit. iTur·aicu cu escena el drama cn tres
actes üvl luniguc íguadi Iglcsiaa Les Oarces que fou in.
terpretal ma^isiralmcut per tota u companyia. Ue^piés
represenureu cl preció» quadro aramaiicn U eu Manel
Folch y Torres L'n interior, que IOU uesempenyat per
les senyores Castillo, Pallarès, y els senyors Bornis,
Itog^o y Cervera.
—Ccutre Rcpublici.—La accc.ó d'aquc&t Centre pre.
para uua fuaao pel dia a5, ca qu»* se po^arln un escena Çl üaiua Un Je/e de ta cornntla y Trencadissa.
VILAFRANCA DEL PANADES.—Notable per demés
resulta u vetllada que la «Secció Arüstic<t» dc la Lliga
industrial donà cl dia de Nadal «a el tca.rc Uiia Societat.
L'obra qu'ab molt acer escullireit, fou el gran drama
dc Aogai (tuimeri La/«>ea t/e< &Mt en cl que 1 emincot actr u senyoreta Guardia feu una cre«ccio en ^ou
difícil paper dc «Oriola», secundamla ao moll ajust les
senyorc» Antiga y HernAndcz. Y si les dames ens feren
feuxe que po^eiiien verdadercs condicions u'arristesf
00 menys bem tic dir de lots els aficionats que niés que
aficionats podem donarloabi cl nom ja d'actors, doocbs
el senyor Claramunt estigué %fUÍM altura indescriptible, aixis com el senyor Fónt en son uiíicil paper de
aVicenló». l o g r i ferae admirar y aplaudir per l'íoteligent públich a pesar do lo antipiticb que'l tal tipo resulta en l'obra; el Director de! quadro senyor Sàoat
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com sempre, just y acsriat, com umbé'ls senyors Bonet. Salvana, Guasch y Horlra, y que 1019 son per lo
l a o l mereixedora d'aplaiuo».
Per fí de festa posaren en escena la comèdia del senyor K a l i i Cap y cua en la que la senyoreta Guardia
y Antiga y el senyor For en los respeatlus papers feren
passar una boaa estona ui distinguit públicb.
facció anaba celebrant els acudits qu'ab aaot acert deijant tot loa que hi prenguereui part.
Aqueut nou^xit unit a nombroaes y brillants campanyes artístiques que lia tingut la secció dramàtica de
aquest centre ena la esperar que ab cl beneplàcit dc tols
ells y ab molt honor per part nostre podrém publicar
son reirat en nostra galeria de Cnmpnnyia d'ajlcionaU. tol (usi inaugurada.

Societats d'aquest n ú m e r o
—Centre Social.—Diumenge a la vetlla en
aquesta entitat, posaren en escena les obres
E h pastorets y L a grossa de Nadal.
Potser haurem conseguit que Is clements
que composen aquest quadro d r a m à t i c h , hagin pogut estudiar una obra com la qu ens
ocupa. No volem d i r pas que fessin ona cosa
acabada, emprò, vistes Ics passades funcions,
aquesta a n à a maravella aixis com la presentació de vestuari y decorat, que fou com
se veu en poques entitats. Els conjjints anaren correctament. F,l senyor Moix no sabia
son caudal, cosa que se l i n o t à quelcom, enip r ó es p e r ü o n a b l e puig feu dos papers en
l'obra per haver caygut greument malalt un
altre aficionat.
3§íf*"
Ara voldríem ferlos una observació y
aquesta es que n d cerquin pesses com la del
diumenge, puig allò resultà una llauna per
l'auditori.
Ens digueren que potser ara farien obres
ab dames, nova que nosaltres voldríem veure ben'prompte realisada.
l'er diumenge represa d ' L i s pastorets.
—Sants Just y P a s t o r . — I ^ m c i ó d'ignoscents fou la última; potser ho fou massa,
puig a m é s d'esser iguoscenta amb extrem,
tou intolerable. Desitjariam que le^síu obrea
teatrals y no màgiques, ventrilogies, etz..
com està anunciat.
—Liceu Infanti'.—Baix la direcció del d i rector del Ateneu Obrer del Districte I I I , en
Narcís Perbellini, diumenge p o s a r à n en escena l'obra en tres actes "y un quadro d'en Enrich Perbellini E l s petits pastors, ab música
d'en Joseph Subiranas.
—Assiàtich.—A benefici del primer galànt
jove Enrich Cinca, qu'es troba malalt de
cuidado, se celebrà en aquest local una extraordinària funció teatral, posantse en escena les obres Mestre Olaeuer d'en Guimerà.
Foch nou de l'Iglesias y la pessa L a Porteria.
Totes les obres sigueren representades conciensament pels notables actors y aficionats

que hi treballaren desinteressadament, lo
mateix q u e les dames. Recordem entre ells
als senyors Alonso, Baduell, Palacios. Pujulà
y a les senyores Alentom, Fomés, nena B u z a d ó s y altres quins noms sentim no recordar.
Llàstima que la vetllada, no s vegés m é s
concorreguda, j a que donat el fi ab que S
celebrava, mereix l-apoyo de totes les persones caritatives Nostra més coral enhoral>ona
a tots qnants hi prengueren part per sa bella
mostra de companyerisme.
—L'Unió Ultramarina.—Baix la direcció
del senyor Illa, representaren les produccions
Vtalje de boda j Geni deplatja.
,[••'•
De la interpretació de les mateixes cal esmentar—per la feyna meritosaque hi feren—
les simpàtiques senyores Pallarès y Estruch
y senyors Estefa, Monné. Vilar, Illa y Valls,
que's portaren admirablement, recullínt forses apladiments.
—Niu Guerrer.— Baix la direcció del notable aficionat Joseph Gubert representarà iliumen-je vinent L i vocació.
Parlarem de l'interpretació de la mateixa.
—Joventut Autonomista Catalana.—IMumenge. alternat a ' i una sarsuela castellana,
representà el quadro draraàtich que dirigeix
en Ferran Forga, la divertida pessa Coniedia
de Ccmedies aceptablement jugada per les
cermanes Virgili, Dreta y Jordà y els joves
Vera, Clapera, Feijóo, Jordà y Pujol, distingintshi en Vinyes en el «senyor Ignasi».
Pel dia 14, L a filla del mar y estrena de
Estimació.', comèdia d'en Clapera. E n estudi
Lo Mas perdut y el nou monólech d en V i nyes Víctima d'amort '
—Joventut Artística.—Responent a 1 invitació rebuda de l'agrupació Joventut Artística, vàrem assistir el passat dissapte a la representació de Joventut de príncep, que'l quadro escènich de la mateixa donava en el local
de l'esquerra de l'aixamplís.
Si hem de parlar ab tota sinceritat direm
que a excepció de la senyoreta Fortuny y
senyors Cuadreuy (R.l y Parcerísas que's
portaren bastant bé, elsaltres fiuixejaren.
—Els Novells.—De Uavís d'alguns índíviduus del Concell, hem sentit paraules falagadores.que de realisarsc seran d'un relleu important pera aquest Iloch d'esbarjo, desde fà
poch quelcom decaygut per elements que hi
actuaven, sobretot per la part escènica.
No podém a v e n i r detalls, m é s si quç posarem al corrent a nostres entusiastes aficionats de les noves d'interès que hi hagin y q u e
de realisarse foren un l·e moral y material
per'aquesta important entitat domiciliada a
la Claris.
G R A C I A . — L a Manon.—Darrerament han
tingut lloch en aquest petit local les repre-
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sentacions de la sarsuela L'Esquella de la To
rratxa y la comèdia NÜ de nuvis, en quines
hi estigueren felises en llur trevall les senyoretes Roca y Perelló y no tant afortunats els
senyors Carbonell, Esteve y Tarradas. E n
Macias, R i v a y G u i m ò compliren discretament.
— L a Marguerida.—Per la diada de Nadal,
el quadro d adeionats d'aquesta entitat, posà
en escena primerament 1 idili de l;Avelli Artia
Matt de festa, essent regularment interpretat
per la senyoreta Llorens y senyor M a r t i , y
després la comèdia en dos actes L'Oncle Rector, que obtinjíué, en conjunt, una mala i n terpretació.
No obstant, s'hi lluhircn els senyors Regàs,
Marti y noy Bellido.
—Ateneu Graciench d ' ü . F . N . R.—Darrerament tingué lloch en aquest local la representació del drama en tres actes Els Vells.
E n la execució, a excepció de la senyora
Rodés, tots els d e m é s estigueren complertameut desacertats. E n proba d'això que'l públich estigué aburrit durant t o t a l'obra.
Seguidament tingué lloch l'estrena de la
comèdia cn un acte original d'en Feliu Tort,
director del quadro escénich. uQuin susto.'.'
No m é s d i r é m que aquesta comèdia d argument molt gastat y dialech pobre, a g r a d à a
la concorrencia.
—Foment Recreatiu de la Salut.—El dia
25 del mes passat se representà eu aquest
Centre el drama cn tres actes Terra baixa.
E l paper de «Manelich fou confiat al estudiós
aficionat senyor Madurell, q u i l'encarnà discretament, quedant satisfeta del seu trevall
la nombrosa concorrencia qn'omplía el local;
llàstima qne'ls demés no secundaren. L a senyoreta Coma d i g u é la «Marta» correctament,
però no la sentia y les senyores Scrradell y
Colom no pogueren encaisarse als papers.
—La Família Catalana.—Per la diada de
Nadal la companyia Comis Cebriàn posà en
escena la sarsuela en un acte Lo primer dia y
d u g u é s de castellanes. L'execució a càrrech
de les senyores Paíró y Alexandre y senyors
Gomis. Cebriàn, Rosell y Pujadas, regular y
la p r e s e n t a c i ó escènica molt deficient.
- Associació Republicana Popular.—Per
la diada dels Reys s'anuncia el drama en
quatre actes d en Santiago Rusinol L'Hèroe.
Promet ésser uu aconteixement, car el senyor
Nicolau E s p m t t farà el protagonista de dita
obra.
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S A N G E R V A S I . - Centre Autonomista
C a t a l à . — D i u m e n g e passat, alternant amb
una funció d'ignoscentada se representà en
aquesta entitat la comèdia lirica en u n acte
Lo Titella Pròdich que feu les delícies del
auditori per l'acertada interpretació de la
senyora de Sala. senyoretes Oliver y Comorera y senyors Parellada, Batalla y germans
Oliver.

D'aquesta setmana
V I L A N O V A Y G E L T R Ú . — U n i ó Vilano
vesa.—El dia 23 delcoireiit tingué lloch una
funció dedicada als senyors socis y llurs famílies.
Se representà ab bastant acert el d r a m a
de l lglesias Lo Cott del poble y la pessa Genil y figura..., prenenthi part els aficionats
de la casa que perteneixen la majort part
d'ells a r«Agrnpació Artística» d'aquesta vila.
Els que més sobresortíre:: foren els senyora
Gutnà, Camaros. Santcliment y Segura. H i
preguè part adeniés la senyoreta R a m ó n .
- Orfeó Vilanovi. Aquesta Societat obsequià a les familes d'els senyors socis en les
festes pasades amb u n concert y funcions
teatrals.
I,es oi res que h i representaren foren : / ladres, de l'Iglesias; A ca la modista; L a tna de
mteo y Mestre Olaguer, d'en G u i m e r à .
La primera y la tercera de dites obres sortiren tan malament que tothom estava desitj a n t que s'acabessin. La senyora Gualt, molt
llouxeta.
Per últim recità Mestre Otagueri el jove
Albert Papiol, el m é s aprofitat de'ls aLcionats d'aquest polle, director de la part dramàtica de l'íAgrupació Artistíca» y ' l d i g u é
com may l'haviem sentit \)CT aqui. obligantlo
a sortir repetides voltes a l palco escènica per
calmar els forts aplaudiments que l i tributaven.
BADALONA.—Centre Catalanista «Gent
Nova».—El diumenge, tlia 17, a la tarda, t i n g u é lloch l a ' r e p r e s e n t a c i ó a càrrech de la
Secció Artística del Cenlre, del drama d'en
Santia; o Rusinol E l Redemptor.
La interpretació sortí perfectament arrodonida y més, prenent part en aquesta el notable jove actor d'aquesta ciutat Joseph Te
rradas q u i e n c a m à Ldelment la figura de eu
Daniel, conseguínt j u n t a b la senyoreta Kamona Mestres fidelissima interprete d'aquella
Rosína plena de bundat y sentiment
E n res desmereixeren dels esmentats, la
senyora Verdier. senyoreta F o m è s y senyors
Clapés, Mnns, Boix, Campmany, Solà, Ca ballé, Sibina, Soms, Giralt y Casassayas. A l
acal ar l'obra fortes ovacions premiaren el
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trevall de tots y en particular el del senyor
Teradas y de la senyoreta Mestres.
-A continuació s'hi r e p r e s e n t à el quadro
_ publicat per aquesta revista original de la
distingida escriptora Carme K a r r Els ídols
si u è n t escoltat ab molt interès, distingiutre
notablement la senyora Verdier. La senyoreta Fornès no secondà gens el trevall de la
primera. Bé la senyoreta Mestres. A l acabar
se comentava favorablement ' assumpte que
tracta l'obra de la notable escriptora.
La tarda del dia de Nadal la mateixa Secció Artistica ns obsequià ab 1? representació
d'una obra que per si sola demostra lo que
deyem en una de les passades correspondències, que els joves que fornien la secció de
aquest Centre y particularment la direcció
reveleu a cada moment el seu entussiasme
per aquelles produccions que generalment
resten olvidades per el nostres aficionats. Se
tracta de la bellissima comcdia de l'autor
itabà Josepti Giaccosa fidelment trasplantada a la nostra escena per l'excclent novelista Nurcis Oller Tristos amores. L a interpretació a n à a carrech de la estudiosa actriu
Antònia Vallvè y dels senyors Joaquim Casas,
M . Boix, F . Caballé y J. Clapés garantia segura de que no podria ser niés bona, y efectivament, no'ns equivocarem, qnedant senzillament fets d'aquesta manera tots els elogis
que's mereixen. L a senyoreta F o m é s compli.
L a nena que feya la «Gemt·.·.a· una verdadera
llàstima que no se sentis; no obstant estigué bé
Entenem qu'ab representacions com aquesta's fà oqra cultural y educativa y por aquet
m o t i u els donem nostra m é s coral enhorabona.
Armes y lletres d en Ferrer y Codina completà el programa del dia de Nadal.
— U . F . N . R —La n i t del dia de Nadal
Fi Estol Artistich • que dirieeix en T o m à s
Guardia, posà en escena el famós drama d'en
Sardou Tosca, en c a t a l à . Com n nota d'inform a c i ó d i r é m que la interpretació.s vegé coronada per una excelent execució, per tots
quants h i prengueren part y especialment el
trevall ben elogiable d e l senyor Carbó en e!
«Baró Learpia» y d e l senyor Gili en el «Mario».
La senyora P r a t n i possc'eix les facultats
ue requereix la tràgica figura, però se l i ha
e reconèixer que trevallà fermament per
sortime airosa contseguintho en alguns moments. E n resún, feren tots p i c a t s una feina
digna de Uoansa, q u ' l pül.Iich que omplenava
per c m i p l e r t la sala premià ab forts y merescuts aplaudiments.
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Per f i de festa representaren la bonica co
media Cura de Moro obtenint una bona i n terpretació per part del senyor Guardia, molt
discretament secondats per la seny ra Prat
y senvors Tugas, Litjes, Castellà, Bosch y

Serrat. Durant Ir repressentació abundaren
ujolt les rialles.
SAMPEDOR. - Teatre N o u . - E n les d u gués primeres festes de Nadal, representaren
els aficionats d'aquest teatre les obres L ' i n cendi de Manresa, E l s dos sargents francesos,
l i l imisich de regiment, y estrena de monòlech
original d en J. Vilà L a mort del timbaler.
E n les tres primeres obres s-hi distingiren
n o t a b l e m í n t l afir'ion·ada senyoreta Piqué, y
els aíïcicionats senyors Sitjes. Iglesias, Vall,
Centellas, Pat, Casafont, Sibila, Salè v Junyent. essen tots molt aplaudits y elogiats.

Va ab el present número el plech sisí(16 pàgines que's reparteixen als nos'tres
lectors 3' corresponen als suscriptors) de
la preciosa comèdia
ELS

MENTIDERS

Per causes especials, Pa
XOCOL^TERETA
traducció catalana dels senyors Vilarcgut y Jordfi, no podí m avuy comensar la
publicació d aquesta important obra. que
obtingué un sorollós í-xit en la present
temporada al teatre Principal.
XOOOLVTERETA
comensarà a repartirse ab el número vinent junt ab les 16 pàgines que avuy deixen de repartirse.
Preparem per molt aviat una gran sorpresa en els nostres folletins.
MERCÈ FKRRKR.—La Mercè Ferrer
es una notable actriu del teatre català,
intelligent y estudiosa,que s'ha distingit
especialment en papers dramàtichs. V a
fer son debut en la companyia de 1 íntim
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den Gual, durant la temporada que
aquesta va actuar al teatre de les Arts.
Ja aleshores va cridar forsa l'atenció
dels intclligents, que vegerenen ella un
temperament decidit per l'art que cbnreuava. Ben aviat aquella novensana
actriu va ocupar un lloch de primera categoria entre les seves companyes, y
després d'haver passat pel teatre Apolo,
amb en Giménez, ahont si la memòria no
ens traheix obtingué un fort èxit en el
paper de la "Boixeta' de Xuvols en crru,
va fer la seva entrada a Romea trevaIlant en la compamMa que dirigia en
Jaume Rorríls. L'any passat figuríl ja
com a primera actriu, en aquell meteix
teatre ab en Codina.
Entre les moltes obres qu'ha representat ens plau recordaria ara en la
«Maria Agneta» de Misteri de Dolor,

L a companyia den Santacana, nomenada
•Artística Catalana* donarà avuy a l'Ateneu
Agricol de Sant Sadurni de Noya una representació de «La Verge boja» y «Felicitat E terna»
Marxarà després a Olesa de Montserrat
hont en el Circh representarà «Terra baixa»,
«La Morta». «Aucells de pas», «El bon policia»
y «Gènit y Figura» • g a ^ B S E ^ ^ ^ ^ p E

en la «Rosina» de E l barber de Sevilla,

Les festes d.Homenatge als autors catalans
y de Gloril'cació del nostre teatre nacional
ha sigut un aconteixement, el recort del qual
no es possible que l'olvidin els fills d'aquesta
terra, que lian testimoniat la seva admiració
envers els mestres ilustres senyors Guimerà,
Rusinol. Iglesias y Morera.

en la «Montserrat» de L a f a m i l i a Ro
cainora, y en «L'Eloy» de Z.rt Moria.

Es de remarcar en ella un art delicat
y intens. E s sòbria, gens efectista y, com
ja hem dit, molt estudiosa. A voltes tè
accents de doloí' que conmouhen 3- sempre es distingida y agradable.
En una paraula, es la Mercè Ferrer,
una notable act iu, que defensa abamor
y estudi tots els papers que se li confien
yque ha de fer, ab seguretat una bri
Ilant carrera.
Molt ens plau donar avuy als nostres
lectors el retrat d'actriu tan intelligent y
dama tan agradable com es la Mercè
Ferrer.
l-'em constar un cop més als senyors que
tenen ramabiliiat de remetre-ns butaques
pera assistir a representacións de sarsueles
castellanes en Societats, que temin pres el
acort de no ocupamos d aquesta mena d'obres, no per ésser castellanes, sinó perquè la
majoria d'elles son mancades de tot valer ar-

E s t à greument malalt el degà actor del
teatre català don Jaume Marti.
Fem vots perque-s millori ràpidament aqaest vell actor que tantes simpaties conta entre'ls seus companys y el púl lich.

Homenatge als autors catalans
a L a Bisbal

E I dia 31, a l'hora indicada en el programa
feren la seva arribada a naquesta ciutat prodigàntloshi una rebuda entussiasta; al baixar
del tren si^ueren ovacionats. S'organisà tot
seguit !a comitiva en la qual prengueren part
representacions de totes les societats y agrupacions ab les seves respectives senyeres, comitiva que va dirigirse a casa la Ciutat hont
l'Aicalde senyor Mercader donà la benvinguda als eminents patricis. E l chor entonà
seguidament la sardana «Empurdà» del mestre Moi·ora..'.lKgK
A les 3 de la tarde, els homenatjats visitaren les associacions, essent rebuts ab tot
respecte y prodigantlos molts aplaudiments.
Després se donà la serenata devant de l'Ajuntament en el saló del qual se celebrava'l
banquet.
Molt avans de comensar la funció de gala
el teatre estava plé de gom a i om. Al entrar
els senyors Guimerà, Rusinol y Morera el pú-
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blicli s'aixecà ressonant nna forta y llarga
ovació que s repetí al sortir del teatre.
L a Resurrecció d'Llàtzer signé interpretada
amb molta jus tés a distingintse notablement
la. senyora Fremont y l'actor encarregat del
"Stpulturer". L a Reyna del cnr sortí molt
desencaixada ja que llevat de la "Reyna" en
"Talla" y en "Milhomes" tots estigueren
desastrosos. L a N i l de l'amor sortí mes b é
distingintse la senyora Fremont. cl senyor
T o r r e m a d é y algun altre el nom riel qual^no
recordt'-m; els d e m é s re mlar; els caors ajustats y l'orquestra superior.
L ' e n d e m à , dia p r i m e r a quarts de quatre
de la tarde una gran gentada a c o m p a n y à ' l s

mestres a l'estació desitjosa de com i ar los carmyosament. A l'arrencar el tren ressonaren
entussiastes crits de i Visqueu els autors catalaus! responent ells ab .visques a la Bísbalj
L a mateixa tarde se r e p r e s e n t à L a dóna,
d'aygua molt ben interpretada per tots els
que h i prengueren part. E l director y autor
dc l'obra senyor Casademont sigué cridat a
escena al final de tots els actes y a l'acabar
1 obra se lí feu una ovació. L'obra a g r a d à a l
públicK^·iS
Per La Bisbal ha passat una ratxada de
espiritualitat, vibrant de j o y a durant les
curtes hores que ha hostatjat als talents de
Catalunya.
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