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vulguis que profanin eix temple de Tafia
ta cultura, l'adrniració del món,

no

y serás per

R.

DE

LA

GALERA.

PRINCIPAL

A la Gloria.—Co
media en dos actes,
traduhida per J. M.
Pous
Es una

producció

cómica,

que va es
el día deis
Ignocents y que bu
trenarse

ben executada pels
excelents actors de
la

casa.

Banyeres de &marines --Saynet en un acte, de Ale
xandre Soler.
Obreta estrenada en la funció d'Ignoscents, que va
omplir el programa y que Icu rebuda ab forsa agrado.
Té gracia ciutadana y els artistes que l'interpretaren
ho leren divinament.
ATENEU GRACIENCII DE U. F. N. R.

!Quia sustol—Comedia

en

un

acte, de Felíti Tort,

Un'obreta més de les moltes que s'estrenan en nos
societats particulars, que va ser ben rebuda pel
públich, y noblement desempenyada pels Srs. Tort,
Gené, Pujol, Esteve, Tomás y senyoreta Colom.

PRINCIPAL

Desde primero de ano han:sufrido una transforma
ción los carteles anunciadores de este teatro, apare
ciendo redactados en castellano y anunciando la pró
xima representación de un buen número de obras es

panolas.
ha plegat velas, corno dicen en Ca
en adelante se propone abrir un curso
de castellano para la Sra. Xirgu, preferida actriz del
pueblo catalán.
Que Dios haga más que nosotros,
y aqui se acabó el saineta,
perdonad sus muchas faltas.
El

empresario

taluna,

hoy

y de

tres

inauguració

La

Principal

del Teatre

de Terrassa

L'historIca Terrassa, digna fila d'Egara
que sempre ha donat proves de gran activitat;
si en ella hi viu la industria, també les arta ampara,
mostrara a vuy eix temple, rublert de magestat.
Dos compatricis nostres veureu en sa fatxada,
al cirn, la Poesía, qu'es magestuosa y gran;
l'ensenya de Terrasa per dos muses guardada,
y agermanats s'hi troban, la Música y el Can t.
Talía en reb l'ofrena, molt temps abandonada
l'art y l'inteligencia, un palau n'han alsat;
Te rrassa ab son Teatre, té una joya preuhada
per sa magnificencia, y sa suntuositat.
art tens un bell temple, guardal de la irnpuresa,
vuIguis que'l profanin, els vils esplotadors,
vulguis que may toquin, del poble la honradesa

Del
no
no

ab

obres

corrumpudes, deis ernbutrits

Guarda aqueix santuari, per l'art y
guárdal per les belleses deis autors

la
de

autors.

poesía,
bon norn,

***
Per lo anteriorment descrit, notarán nostres lectors
que podém precindir del nostre propóstt de deixar en
descobert el tavoritisme que tenía el empresari d'aquest
teatre pel tristement célebre autor senyor
Franqueza,
negant tota benevolencia als autors mantenedors quals
noms va estampar en el cartell de temporada.
Y per que no diguin que en arbre caigut tothom hi fa
Ilenya, doném per acabat el compte corrent que se
guíant al aprofitat empresari-autor, pregant al públih
que'ns dispensi la continuació, tota vegada que no cal
demostrar rés més pera aclarir lo que'ris vam proposar
al comensament de temporada.
Més, com que'is artistes d'aquesta casa son molt
apreciables y fins a cert punt víctimes del mal -zénit
del autor de les obres dels altres, seguirém donant
compte de les representacións catatalanes cr
fassin

(si

se'n fan

)
CIRCOL DE SANS

Darreres ubres representades

en

aquest coliseo per

companyia Baró-Capdevila.
El dia 24 la popular comedia melodramética El De
tective Sherlock Holmes, en qual:representació va obte
niri un senyalat triomf tota la companyía, pero molt
especial ment el director senyor Capdevila y'l simpá
la

tich

actor

senyor Tort.

Seguí el dia 25 ab la comedia de'n Goldoui La ma
lalta fingida, obra que no va complaure, tal vegada

Lii
erta
~arta,
extemporania, malgrat y férhi tots els possibles els
artistes, sobretot la senyora Bar() yis actors senyors
'Pubill y Tort, que van lluhirse en gra manera. Finalisá
ab la comedia Gent d'ala, que va despertar rialles ge
nerals, logrrnthl aplausos els senyors Puiggarí, Pubill
y Capdevila, junt ab les principals actrius,
per

El dia 30 va
Vida pel Czar,

dirigida,

tocar
en

el

qual

torn

obra

a

la traducció catalana Lo
rnolt ben presentada y

per cert
varen
ferse mereixedors deis mes
unánims elogis, especialment els senyors Pubill, P uig
garí, Mer, Tort, Santacana y 'I bailet, que 'I representá
la senyoreta Huguet ab bastanta finura.

Com
gas, Les

a

—

final de festa, posaren l'humorada d'en Bur.
germanetes, que hi travallaren ab molt garbo

la senyoreta Fornés—actriu que té unes ingenuitats
encantadores y que'n aquesta obreta hi esqueyen ple
nament—y els actors Capdevila, Tor y Santacana, que
es barallaven a més no poder pera veure qui divertiría
més a la disttngida concorrencia. Aquesta, complas
cuda en estrém, aplaudí a tots els artistes.
En resúm, unes representacións bastant aprofitades,
fins y tot mirades desde la taquilla.

Club foment
La representació del xistosissim saynet de Martí Giol,
Comedia de comedies, aná molt ben interpretada per la se
nyoreta Virgili y els senyors Forga y Clapera.
Eis diterents números del programa d'ignoscents feren
riure a la concorrencia. Rés. Una tarde de riure ab forsa
solta per l'espectacle xich.

Unió

Ultramarina

Distingida concorrencia oinplia la saleta d'aquesta enti
tat, representantshi Gent de platja y Viatge de boda.
De l'execució de les rnateixes cal fer elogis a la senyoreta
Pallares, y la xamosa danseta Fstruch, cona també's portaren
notablement els distingits aficionats senyors Monné, Vilar
(LI.), Estefa, Illa y Valls. La direcció escénica, molt correo
te.

per lo que felicitem al senyor lila.

Ateneu Regionalista del Poblet
diumenge passat, el quadro escénich d'aquesta enutat,
representa el drama de Ferrer y Codina Un manresd del any
vuyt, en qual desernpenyo s'hi Iluhí de debb la senyoreta
Pepeta Roca, secundada rnolt Ileugerament per els senyors
AvifiÓ, Climent, Jordá (A.), Sala, Rodrigo, Martell, Jordá
(.), Ventura, Talón, Riusech, que en general donaren pro
bes d'have estudiar ben poch Ilurs papers.
En la comedia Sogres del día, la senyoreta Roca y els se
nyors Avifió, Jorda (S.), Bodrigo, Talón y Carreras, teren
El

Hure

joiosarnent

a

concorrencia.

la

L'Artesá (Gracia)
El diumenge passat va representarse El descubriment del
Polo, II etra de Emili Sala y música de Domingo Perramón.
Aquesta obreta interpretada per les principals parts del
quadro escénich y baix la direcció de Pere Puig, va lograr
entretenir regularrnent a la concorrencia.
Circol

Ateneu D.

Regionalista

(Poble 1Vou)
En les

darreres

testes, el

notable quadro de aquest
Ateneu, ha posat en escena
les següents obres: Les gar
ces. Lo marit de la difunta,
La mare, Lladres, La Santa
y Gent d'ara.
El travall que hi han tet en aquest ben combinat progra
ma, les excelents actrfus Vidal, Mestres y Guart y els no
tables aficionats Botey, Ceardi, Ferrer y Canales, es digne
del més gran elogi que puga ferse, traclantse de Societats.
Tambe s`hi han distingit y mereixen ser felicitats el resto
del quadro, que'l com posen els senyors Rovira, Camerino,
Cahué, Morros, Roznen, Jou y Gili.
La direcció a cárrech del senyor Enrich Figuerola, ha es
tat cona sempre, encertada.

Esquerra

L'agrupado

del Ensanxe

«Joventnt artística», que porta per director
al jove aficionat Ramón Quadreny, posa en escena el dissab
te al vespre, Joventut de Princep.
No té prou condicións aquesta agrupació pera represen
talla com la que motiva aquestes ratlles y
tar obres de la
hena dit diferentes vegades que no poden feries, mes ja que
son tossuts y per no fuetejarlos corr rnereixerían, deixarém
de ressenyar tot lo que teren.
Lo que no pot deixarse passar per alt y rnereix censurarse
enérgicament es el decorat y mobiliari que exhibiren en
aquesta obra. Sembla mentida, que una Societat tant im
portant corn es la Esquerra del Ensanxe. consentí que en
deurían estar ja de
lotes les funcións surtin les miseries que
molt temps reduhides a cendre.

de

propietaris

de

Gracia

l'obra
del egregi Guimerá María Rosa, sigué
l`últim
Clararnunt-Devenat
representa
cornpanyía
la
diumenge. De la interpretado donadas dita obra pot ben
dirse que sigué bona, puig en ella la senyoreta Antonia Rie
Unica
ra feu una protagonista com poques vegades veyérn.
la prei:,.ipitació ab
rnent perjudica quelchrn el séu travall,
que parlaba, especialment en l'acte primer. Molt bé la se
Adriá, Nolla, Rovi
nyora Casases y els senyors Claramunt,
«Calan», inmillo
ra y Claramunt (P.) El senyor Xaus en el
El
que

drama

rabie.
En la comedia Un bon debut, la senyoreta Riera y els Srs.
Devenat, Papaceit y Teixidó, trobaren ocasió per Iluhirse y
concorrencia.
ter passar un bon rato a la
Moratfn

(Gracia)

cornpanyía que dirigeix el primer actor senyor Oriol
Lecuona ha sigut ajustada pera donarhi un número de fun
cións, verificantse el debut el día de Reys, al vespre, Ab un
La

escullit programa. Entre els artistes que cornposen el qua
actríu senyoreta Emilia
dro escénich, s'hi contan la primera
Buxadós, les actríus
de la Vega, la dama joya senyoreta
senyors Mallorquí,
actors
y
Lázaro
y
els
senyores Ugas
Tor.
Amores, Andrés, Berraondo, Pelegrí, Rodriguez y
La Manon

(Gracia)

aquest petit
Per la diada de Nadal se representaren en
comedia La
torratxa
y
la
L'esguella
de
la
local la sarsuela
estigueren atortunats
nit de nuvis. En el desernpenyo sois hi
Carbonell, Rivas y Macias.
la senyoreta Roca y senyors
La

Marguerida (Gracia)

idili en
Darrerarnent ha tingut lloch la representació del
Artís, Mati de festa y la comedia en dos
un acte del Avelí
actes de Folch, L.oncle Rector.
'interpretado, a cárrech de la senyoreta
En la primera,
segona no
Llorens y senyor Martí, bu delicada, rnés en la
enmotllarse en Ilurs papera la senyora Cama y

sapigueren

els senyors Calmen

(qui feya

el

protagonista), Cabanyes

y

eert2t.-

eatalartw

Olivé, en cambi la senyoreta Llorens y senyors Regás, Mar
tí y noy Bellido hi estigueren molt ben encaixats.
Ladirecció, desacertada.
Ateneu Graciench d'U. F. N. R.
En la fanció del día 24 del passat, se va posar en escena
el drama d'Iglesias, Els vells. La direcció d'aquesta obra del
Irá molt que desitjar. Deis interpreta, la senyora Rodés y el
senyor Bertrán, toreo ele únichs que quedalen en bon lloch.
S'estrena una pessa. de la que'n doném compte en son
lloch corresponent
Centre Sarriants (Sarria)
obres qu'ompliren el programa del día de Nadal, fo
ren la comedia en tres actes d'en Llanas Don Gonzalo o l'or
gull del gech y la comedia en un acte, adaptació d'Antes,
Tot cor.
En la primera, l'execució ará com una seda, degur a les
senyores Alentorn y Valero y senyors Salvat, Ferrer, Xatart,
Sostres, Torrents, Vila, Domenech, Pafielia y Grau.
En la segona, ab molta atenció foren escoltats y després
aplaudits, els interprets senyors Ferrer, Sostres y les esmen
tades actrius.
Les

La Salud

El dia

Nadal,

sempre, se feu aplaudir, lo mateix que'l senyor Boquet
papar.
Tarnbé rnereiaen mencionarse els senyors Farrarons,
Cornpta, Castells, Torruella, Gallifa, Guiu, Dejean, Comas,
Valls y Elsplugas, quo d'una manera poderosíssim a contri
buhiren a la rnés complerta execució de l'obra.
El día de Sant Esteye, a la tarde, reprise de rinteressant
revista Hep, eh, Barcelona o el Pais de les ganguea, essent
fortament aplaudits tots quants hi prengueren part.
Diunaenge passat, a la nit, va posarse en escena la comedia
extrangera La vida pel Czar, que, grades a lo molt ben in
terpretada que sigue, carde lo contrari no hauría interessat
al públich escul lit que's congregá ab motín del benefici del
director de Pelench, el senyor Pera Boquet de Requesens.
com

en son

Centre Autonomista Catalá (Sant Gemas:)
Alternant ab un programa de inocentada tingué lloch, el
passat diumenge, la comedia El Titella pródich, d'en Ru
siflol,tent les delicias del auditori, per son bon desempenyo,
les senyores de Sala, Comorera y Oliver y senyors Sala,
Batalla y germáns Oliver.

(Gracia)

de nombrosa concorrencia desit
josa la major part d'ella d'adrnirar el travall del jove aficio
nat senyor Madurell, tingué Iloch
execusió de Terra bai
xa. Efecfivarnet, el senyor Madurell feu un travall molt pro
fitós interpetant el delicat paper de «Manelich,» lo que
deplorém es que no fou prou ajudat, pels demés intérprets,
car ta senyoreta Coma no sentía prou aquella «Marta,» ni la
que feya la «Nuri» era prou ingenua, corn,també en Segirnón,
Fradera y demés en sos papers.
de

Foment

Ditimenge

La Familia Catalana

Perla diada de Nadal se representaren en aquest local ade
mes de dos sarsueles castellana y bilingüe, la
catalana Lo
primer día. La interpretado, a cárrech de les senyoretes
Alexandre y Pairo y senyors Cebrían,Gomis, Rosell y Puja
aná

mitjanarnent.

demés vegades.

L

apresentació escénica, pobre

com

Associació Republicana Popular
Per la diada deja Reys anuncia aquesta
antitat el drama en
quatre actas de Rusiüol, El heroe, qua:
protagonista emir& a
cárrech del popular aficionar Nicolau Espinet.
Ateneu Obrer del districte II
El día de Nadal a la nit va tenir Iloch la
representació de
loventut de Prtncep, presentada ab gran
propie
tat y Iluhintshi una yegada
més l'actrfu joya senyoreta Du
rán, que`ns feo una «Caterina» tota ingennitat, tota
amor,
seguintla en travall el distingit aficionat senyor Garrigó
que
la comedia

eorremzonsalj
k

4111

Arenys de Munt.—
Arenyenca.» La
companyfa d'aficionats,
«Unió

passat,

Terra baixa (Ca'n Tunis)
El diumenge al vespre, la secció dramática de aquesta
Socierat ab la cooperado de la distingida actríu Pepera Lo
zano, posa en escena el drama de Iglesias Lo cor del poble.
14 senyora Lozano, ten una bona
«Madrona» y superior a
les seves qualitats, per lo crue'ns plau manifestar que hern
vist ab satisfacció l'avens que ha Jet y celebraríem
poguer
dime lo mateix en lo succesiu. Els senyors Donay y Palla
res, demostraren haver estudiat ab rnolta voluntat ele seus
papers, fent un traball digne de tot bon aficionat. Secunda
ren els senyors Puigyentós, Mitjá y Oliveras, qne també
ho
feren be.
Per pessa, Els mals esperits, que feu riure forsa.

les

nestrets

Republicá Catalá (Sans)

representaren la comedia d'Apeles
Mestres, La presentalla, habentse distingit en Ilurs papera
les senyores Guart y Riera y els senyors Elias, Coll, Salce' rs
y Cunill.
Posteriorment posaren en escena l'epissodi cbmich den
Salvador Bonavía, El bon ?ladre, ben interpretada per les
senyores Guart y Hiera y senyors Elias, Tell, Coll y Cunill.

das,

e

da vant

el día 24 del passat, posá
escena el drama Les
cures del mas, qual de
sempenyo aná desajus
tat, puig forra de la Sra.
Marta Zamora y delsSrs,,
Pla y Solé, que represen
110
M.ZAMORA
taren de bona
manera
els séus papera, els de
mes no cumpliren ab la tasca, fent que l'execució no resul
tes cona era de desitjar.
en

Acaba ab la pessa Lo

Pronunciament,

que va esser inter
els senyors Soler, Bosch,
Iluhirsi moltíssina. Al final tots

pretada per la senyora Zamora
Fors y Alsina, que
foren aplaudits.

varen

y

Sallent—cAteneu Catalá.» El día 24, del passat, ele afi
d'aquesta entitat, baix la direcció del senyor Lluia
Casafont, van posar en escena el drama de Rusifiol, El
mistich, qual protagonista anava a cárrech del senyor Ca
safont, lluintshi de debo; cumpliren ab son comes els
senyors Carbonar y Corróns; arrodoniren el
quadro els
senyors Madi, Mesquita, Monell, Amat, lrün y
alatllá, la
cionara

part de senyores lambe es digne d'elogi,
Finalisá Pespectacle ab la comedia Casats per
poden, que
va resultar ser
la pasea d'en Godo, La cocina de la
Lola,
fou representada pels senyors Casafont y
Ccrróns y la se
nyoreta Fernández, fent riure molí.

Centellas.—«La Violeta.» La companyía d'aficiona ts.
posá en escena, el día 24, el drama en tres actes
d'Adriá
Gual, Misten i de dolor y la pessa de Joseph
M. Pous, Indteis
y el día de Nadal, la comedia Flors y
Violes, de Crehuet y
Gent d'are, de Coca.
En Misteni de dolor, sobressorti en
Ramón Pagés en el

L-a, E5cena
catalana>
paper de <Silvestre» y en Flora y violes, en Boix, en Dos
rius, Ciuráns y Crivillers.
En Gent d'are, que obtinguélun gran éxit, desempenyaren
sos papera ab perfecció,
tractantse d'aficionats, els joves
senyors Dosrius, en el de esenyor Joseph» y Boix en el de
«don lgnasi,» fentho també bastant bé els senyors Pagés,
Ciuraus

Crivillers.
Contribuhiren al éxit de dites represntacións, les aplau
dides actrius senyoreta Carme Buxadós y senyora Antonia
Ugas, que per primera vegada se presentaven en aquestá
y

població.

senyoreta Buxadós, interpreta d'un modo ex
poques vegades llena vist, el dificil paper de
<Mariagneta» de Misten i de dolor y la senyora Ugas en la
«Managua» estigué n3olt bé.
El nornbrós públich, queda molt satisfet del travall
de tots.

celent,

La

com

Masnou.—E1 día de Nadal, a la tarde, en el Cassino, la
conopanyía Santacana, va representar les comedies Gent
d'are y Flors y violes.
En l'execució s'lai van distingir la primera actriu senyo
ra Emilia Baró y els primers actora senyors
Caries Capde
vila y Lluis Puiggarí.

Esplugas

del

Llobregat.—«Centre

Católich.» El día
aficionats de la casa, posaren en escena
la sarsuela d'espectacle, Lo naixement del Salvador, que
fou ben representada. Se distingiren en l'interpretació els
senyors Galtés, Serra y Diví. Cal ter menció del quadro
final de l'obra, que fou d'un afecte sorprenent, el qual
tingué que repetirse.
Per pessa representaren Blanch y negre, que fu dure
dn debó. La concorrencia, que era nombrosa, sortí satis
feta. El director Joseph Castillo, molt bé.
«Teatre Fontova.» El día de Nadal se dona una escullida
fundó, representan tse el drama de Rusifiol, La Mare y la
pessa de Figueras y Ribot, El rapte de la Sabina, ab exe
cució admirable, puig les primeres parts eataven encarre
gades a les notables actrius senyores Parreflo, Molgosa y
Urefla y ala bons aficiona ts senyors Porqueras, Ribas, Nin,
Bonells, Figueras, Argmengol, Esteva, Blias y Amill.
El públich va quedar contentfssim pel bon espectacle
que se'ls va oferir.

26, del passat,

els

Cervera.—«Cámara Agrícola.» En el teatatre d'aquesta
sociéta, a la tarde del 24, del passat, el «Coro de Sant Es
tanislao,» posa en eacena'l drama sacro Los pastorets en
Betlhem y la pessa Lo sea no furtards.
«Teatre Principal.> La secció artística de la «Joventut
Católica,» organisá una vetllada el día 25, del passat, re
presentantse la pessa Parlant, lo gent s'embolica; la secció
choral de dita entitat, canta vares composicións dels Mes
tres Clavé y Ventura, seguida ment, el jove Francesch Jové,
representn el monólech d'Apeles Mestres, Un desmemoriar,
finalisant la vetlla ab una comedia castellana.
Sant Quirse de Besora.—«Joventut Católica.» El día
de Nadal, s'hi representa La rosa de Jericó, lletra de J.
Duró y música del Mestre R. Molera. El teatre estava plé
a més no poguer, haventse hagut de tancar la venta d'en
trades, ja que hauría sigut causa d'incomoditat per molts.
No cal din si agrada, ja que es una obra com poques n'hi
ha, propies d'aquestes diades. L'interpretació de aquesta
obra sigué molt bona, Iluhintshi tots els que hi prengueren
part, els quals foren els senyors Serra, Rovira, Martí, Pujol,

Quer (11.), Freixa, Quer (J.), Mercader, Vila, Picar, Quer
(C.) y Sola y Boya Riu, Plans, Ardeix, Vila, Tenas y Puig.
La presenta ció, bona.

Mongat.—Societat
tístich pot calificarse

«El Progrés.» De aconteixament ar
fundió que en la nit del 31 del pas

la

obsequiarnos aquesta nova societat, presentantnos el
en tres actea de Roig,
Fratricida! Ens sorprengué
hgradablewent el bou desempenyo que feu de son pa per
sat va

drama

Paficionat Joan Codina, que fou forse aplaudit.
Tanabé
cumpliren molt bé els joves Baffle y Argenaí, peró supe
riórment en Jaume Marsinedas, que en el dificil paper de
«Roca» s'hi guanyá torses pica ments de mans. Secundaren
els joves Comas, Danen y Manich. Molt
bé la senyoreta
Fernán dez.
Per pessa, els joves Comas (J.), Sabaté, Comas (B.) y se
nyoreta Fernández, ens executaren El testament del oncle,
en el qual s'hi Iluhicen de
debb.
No volém tancar aquesta ressenya sense parlar del direc
en Josep
Giralt, qui recita el monolech
posan tse en bou lloch y conquerint forses
aplausos y ovacións ben dernostratives.
tor

quadro,

del

Merare

Olaguer,

Monistrol.—Teatre y Cine «Les Novetats.> Ab un plé a
tingué lloch en la vetIla del 25 del passat, una fun
dó composta del drama del insigne pintor-poeta Santiago
Rusifíol, La mare y la comedia Un bon drbut. La interpre
ta ció de les
mateixes anaba a cárrech de la companyla
Roca, que logra un éxit franch y espontani. puig tan les
senyoretes Roca y Tarré y senyora Arnau, com els senyors
Calveras, Serra, Bonet, Roca, Tarré, Tarín, Sanjuan y el
noy Roca, feren un travall digde de tot elogi. En la última
cal enaltir la labor de la senyoreta Roca que interpreta de
un modo perfecte y plé d'ingenuitat y vivesa la figura de
vessar,

<Marina.»
La presentació, particularment de la primera, inmillo
rabie y a l'altura de qualsevol teatre de ciutat. La direcció
a
cárrech del jove actor Pera Calveras, molt digne de

aplauso.
Olesa.—Pera els díes 6

y

7 s'anuncfen les obres Terra

baixa, La mor/a, El bon ?ladre, Aucells de pas y Génit y fi
gura, a cárrech de la companyia que encapaala en Joan
Santacana.
Sant Just Desvern.—El 24 del passet, la companyía
d'dficionats va representar les pesses Campi qui pugui y
Un bon debut, ab execució bona a estones y ab aplausos
sscalonats. Foren els intérprets els Srs. Roldan, Malaret,
Campreciós, Farrés, Tatjé, Fajardo, Reynal y Vives y se
nyoreta Martí.

Teyá.—«Teetre de dalt.» Ab un drama castellá y la pes
Lo pronunciament, se pasa les festes de Nadal, interpre
tat ab acert y perfecció per part de tots els que hi pren
sa

gueren pa rt.
«La Palma.» El día de Nadal, ab tot Pexplendor qne's
requería, s'estrena un preciós edifici (café y teatre,) que
ab seguretat, a proporció de categoría, es el millor de 11
costa; fou estrenat ta nabé el gran drama romántich de
Guimera La Reyna joya, siguent objecte d'entusiastes ova
cións per la bona in terpretació que s'hi do' a.
En primer lloch cal ter constar, en sentit d'elogi, que la
major part d'esa es degut a l'estudios y aplicatjovesenyor
Sabater, que es el que rués hi ha contribuhit, tant en la
construcció del local, coni per l'execució de la mateixa,
puig feu un «Rolant» plé de vida, digne de tot aplaudiment.
Son dignes d'alabansa, els senyors Sabater, Vidal (A.),
Mafia, Vidal (J.), Valls, Gibernau, Creus (J.), Comas, Ma
ten, Rius, Creus (A.), Coll, BO lile, Estaper, Casals, Creus
(M.), Durán y Pons.

12..› Ebeena,
Catalana
meració de la senyoreta Morera y
De les senyores, cal fer
portaren
bé.
senyora Aleutorn, que‘s
satisfé a la con
Loop duros, que
comedia
Acabé ab la
com may s'había vist.
nonabrosíssima
correncia que era
passat, per
Borrás.—aTeatre café Brunet.» El día 24, del
que ab
de la companyía Roca
visita
reberem
la
la vetlla,
població.
aquesta
conta en
tantea simpaties
jove actor Pere Calveros, se
Baix l'acertada direccié del
baixa, qual representació
Terra
drama
posá en escena el
cornpanyía, puig tan
constituhí un nou triomf per tota la
Serra en
con el senyor
«Marta,»
en
la
senyoreta
Roca
fa
vivament
a la concor ren
interessar
el «Manelich,» lograren
«Nuri» acabachssima, ple
cia. La senyoreta Tarré, feo una
Calveras y Roca, molt bé en
senyors
d'ingenuitat,
Els
na
respectivament y els senyors To
el «Sebastiá» y «Tomás»
Arnau y Bo
rré, Bonet, Bios, Torio, Sanjuan y senyores
conjunt.
arrodoniren
el
bou
farull,
taren passar un
Per final, ab la comedia Un boa debut,
concorrencía
que omplenaba el
nombrosa
a
la
bon rato
local.
representé,
El día 26, per la tarde;la mateixa companyia
actas,
de Santiago Rusinol,
acert,
l'idili
en
dos
ab molt bou
senyoreta Roca
El pati blau, en qual obra la dama joya
Rosa,»
delicadesa
la figura de «Agua
tanta
matisar
ab
va
premié
ab
que
concorrencia
conmoure
a
tota
la
que lográ
sorolloses ovacións el séu travall.
Serra y Roca, lo
La senyora Arnau y senyors Calveras,
perfecci6.
graren secundar ab
d'informes comer
Per fí de fasta, interpretaren L'Agencia
xispejants
escenes de
migué
les
que'l
públich
cials, en la
l'obra.
Bellvls.-1Teatre Jaumista.» Diumenge passat, repre
obres Per teléfono, De Pelagalls
d'ous y El guardador del Bruch.

sentaren les

El pillet

a

Vilaseca.—El día 26, del passat, la companyía dels se
nyors Alexandre, López y Cubelle, doné, al Lastre «El
Fenix,» una representació del drama d'Iglesias, Els vells,
alcansant un éxit xardorós tots ala que prengueren pant en
el desempenyo d'aquesta obra.
El día 31, del mateix, representaren la tragedia de Gui
roerá, Mar y Cel, no desmereixent en rés, a l'anterior, per
part del desempenyo.
Preparen la comedia d'Iglesias. Les garces.

Capellades.—En
sionaris,

de

el

«Teatre

del Centre»

se

representé,

Pagés, Els ri
xich defectuosa per part de

Nadal, l'obra d'en J. Pous

a

posaren en escena Els pastorets.
cas
un drama
El día 1, del corrent, posaren en escena
Guimerá,
Mestre Olaguer.
monblech
del
gran
tellá y el
drama en tres
«L'Amistat.» El día 25, representaren el
dos didots, y
joguina
Ele
Roser y la
actea Les !oyes de la
diumenge passat les pesses Lo cantiret de vidre, Dubtes y
Cura de

moro.

En Borrás y en Codina,
que corn ja diguerern en al
tre número, marxarán junts
primera de Abril cap a
a

Barcelona,

Reus.—«Centre R. R. Autonomista.» En la vigilia de Na
dal representaren les pesses Les Carolines, La criada nova y
cárrech dels
La capada deis pelona, corrent el de-,empen yo a
senyors Riba, Montagut, Sagalá, Anguera, Bieto, Cabré y
la senyora Galtes. Tots se portaren bé.
«La Palma.» El mateix día, posaren en escena la comedia
d'Aulés, Lo Sant Cristo gros, donanthi una magistral in
terpretació tots guatas hi prengueren part, que foren les
senyoretes Basseda y Panales y ele senyors Benet, Sabaté,
Vila, Ferré, Serret, Aguadé, Panales, Sobrepera y Sangenís.

per la diada

Rusinol, El
casafs, seguidarnent el drama d'en
execució.
mistich, ab excelent
hi estigué colosal.
Día 30, nit: El Rey, ahont en Borrás
Guirnerá, Terra
l'emilrent
homena
tge
a
Día 31, fu nció d'
baixa y Lo rapte de la Sabina.
garces y Viatge de boda y a ia
Día 1 de Janer, tarde: Les
El Rey.
nit la segona represen tació de
l'estrena del sainet d'en Ru
anuuciat
está
dijous,
4,
Pel
ab assis
sirio', El pintor de miracles y La Santa, d'en Gol. compte
entrant donaréna
tencia dels autora. La setmana
d'aquesta extraordinaria furició.
passat, el aficionats de
«Centre Republicá.» El día 25, del
queje de /a Corone
drama
Un
la casa posaren en escena el
sarsuela
Trencadissa.
la y la
a la tarde,
«Circol Católich d'Obrera.» Els dles 25 y 26,

Jugar

IIftit

Ar

11

América, donarán avans en
aquesta capital, : 5 ó zo fun
cións, cornensant a darrers

F.

de Febrer próxina, en un
nostres mellors teatres.

CID
Definitivarnent el di» 18 del mes que corre, sortirá
BUM SEGÓN de La Escena Regional, ab sorpresa y

de

el A L

premia

diferents.
o

mablernent invitats varem assistir al acte d' entrega del
prerni que nostre Ajuntament ha concedit al important es
tabliment que don Francesch Sangra posseheix en la Ram
bla dels Estudis.
hermosa instalació d aquesta casa, per qual motu se li
ha otorgat el premi de referencia, es deguda als eminente es
A

cenografs senyors Moragas y Alarma, els guata poden sen
tirse orgullosos per les frases d'elogi quels hi endresá el
alcalde accidental renyor Serraclara.

y

essent l'execució un
ola aficionats.
Adernés se representé La déria de don Pau, de Colonaer y
Fors, que feu riure molt. La concorrencia fou molt norn

tots

brosa.

Girona.—«Teatre Principal.» La companyía
Borras, el día 24, a la tarde, ene posá en escena

d'en
el

Jaume
diálech

Hem rebut Germanor,

nova

revista literaria que ha

comen

publicarse a Manresa.
Li„tornew el salut y li desitgém Ilarga vida.

sala

En el número de la setmana entrant cornensarérn a pu
blicar la Relació de !es obres catalanes estrenades durant
l'any passat.

L'z F,cena
eta,lana,

La població de La Bisbal feo una excelent rebuda als dra
maturcbs consagrats senyors Guimera y Rusinol y al mestre
Atorara, ab motíu de la festa que va celebrarse diumenge
passat, pera glorificar al Teatre Regional.
Lacte popular fou'emocionant, taut sinapatich com de
fou la representado de les obres ab que s'obsequia
va als mestres, puig les execucións donades a La Ressurrec
ció de 1.1atzer, La Reyna del cor y La nit del amor, desdiuen
molt del gust artístich que deuríen tenir éqs organisadors
de l'espectacle, si es que organisadors hi había. Salvo la
senyora Frernont y algún altre actor, casi tots els dernés
intérprets deelatnaben y cantaben sens demostrar haber
tingut avans la més petita DOCió de lo que leven.
Val la pena que al donar un espectacle cona aquest se
hagués encarregat la direcció artística a persona cornpetent,
no a un obscur aficionat, (que, segóns ens van
dir se diu
sastrosa

Torremadé), qui a més de comprometre a les persones in
teresades, va tenir l'atrevirnent de desfer, devant de sus pro
pis autora, eta papera que desempenyava.
El senyor

Iglesias, no

va

poguer assistir

a

Recordém al públich en general que aquesta es l'ocasió
millor pera suscriurers a LA ESCENA CATALANA, tota vegada
que comensa avuy el trimestre al ensemps que repartím el
folletí d'una obra nova.
Preus de suscripció: a pessetes trimestre o 7`5o pessetes
anyals. Pago a la bestreta.

Nostre folleti
En el número d'avuy repartím el según folletí del
drama en tres actes y en vers, del naalhaurat drama
turch catalá JosephFelfu y Codina,

EL

la testa.

NUVI

-"•••¦¦•

blorns, eognorns y dornieilis de nostres artistes
perteneixents al Teatre Catalá,
pera servir de

guía

als

aficionats, empreses
en

Abella de Guri, María.
Gervasi.

Espanya,

que`ns ho kan solicital

distintes ocasións

14, baixos. Sant

Alentorn, Guadalupe. Robador, 12, quart, segona.
Antigas, Adela. Hospital, 87, interior, tercer, primera.
Arasa, Adela. Universitat, 139, baixos.
Balestroni, Angelina. Aragó, 216, primec.
Baró, Antonia. Ronda Sant Antoni, 45, tercer, segona.
Baró, Emilia. Rambla del Prat. Gracia.
Bayona, Mercé. Xuclá, 13, tercer.
Borralleras, Aurelia, Escudillers, 65, botiga.
Boule, Clemensa. Candelas, 6, primer.
Bozzo, joana. Aribau, 135, primer, segona.
Cama de Parramón, J. Riera Sant Miguel.
Casals, Assumpció.
Casasses, Josefa. Cadena, 9, tercer.
Cazorla, Marta. Sant Felip, 159. Sant Gervasi.
Coy, Cecilia. Portal del Angel, ri y 13, primer.
Daroqui, Mercé. Villaroel, 43, primer.
Escríu, María, Escudillers, 78, tercer.
Farnés, Antonia. Zaragoza, 82, principal, primera
Sant Gervasi.

Faura, Montserrat. Muntaner, ro, quart, primera,
Ferrer, Mercé. Diputació, 122, primer, segona.
Fremont, Elvira. Flors, 5, quart.
Guart, Angela. Parlament, 58, tercer, primera.
Guerra, Enriqueta. Tamarit, 88, según, primera,
Guitart, María. Floridablanca, 87, según, segona,
Lozano, Pepeta. Parlament, 29, tercer, segona.
Llorente, Concepció. Cabanas,,55, primer.

Marsal, Dolors. 'Fallers, y 23, tercer, segona.
Matas, Emilia. Floridablanca, 87, según, segona.
21

y entitats

Mestres, Ramona. Ponent, 29, quart, primera.
Molgosa, Susagna Manso, 50, segón, primera.
Morera, Agna. Roig, 20, entressol.
Morera, María Santa Tere1a, 3., quart, primera. Gra
cia.

Morer, Pepeta. Sant Domingo del Cali, 12, quart,
primera
Panadés, María Borrell, 86, quart, segona.
Paricio, Assumpció. Asalt, 148, principal, segona.
Parreno, Carme. Riera Sant
7, primer, pri
mera

Persiva, Pepeta. Mariano Cubf, 55. Sant Gervasi.
Pla, Dolors. Sant Pau, roo, tercer.
Prats Fortuny, Carme. Aribau, 71, quint.
Roldán, Carme. Muntaner, 38, baixos, primera.
Romagosa, Pepeta Riereta, 29, tercer, segona.
Rovira, Carme.
Santolaria, Josefina Espanya, 3. Sant Gervasi,
Santolaria, Pilar. Canuda, 35, primer segona.
Soto, Carolina
Parlament, 22, quart, segona.
Ugas, Antonia Mitjá de Sant Pere, 69, primer.
Valero, Pepeta. Robador, 12, quart, segona.
Vallvé, Antonia, Balmes, 16, tercer.
Vendrell, Carme. Paradís, ro, tercer, segona.
Verdier, Antonia Flors, 5, quart,
Vial, Lola. Sant Olaguer, 16, primer, segona.
Xirgu, Marguerida. Hospital, 123, quart, primera.
FICTOR5
Amorós, Santiago. Aragó, 216, primer.
Aymerich, Domenech. Angels, 12, según, primera.
Balot, Artur. Asalt, 143,. principal, segona.

La, E5cena
eatalana
tercer, segon a.
Ballart, Manel Tallers, 21 y 23, tercer, segona,
Pau,
77,
Sant
Bals, Francesch.
segona.
Barbosa, August. Amargos, u, primer,primer.
Gracia,
20,
de
Verge
Rafel.
Bardém,
segona.
Baró, Lluis. Nou, 28, quart,
primer.
Cabafies,
55,
Lluis.
Blanca,
quart.
Borras, Enrich. Aribau, 5,
primer, segona.
Borras, jaume. Campo Sagrado, 28,
quart.
106,
Nou,
Ferrán,
Bozzo,
Gracia.
Capdevila!Carles. Rambla del Prat, 12, segón
primera.
segón,
Capdevila, Ferrán. Tamarit, 88,
id
id
Capdevila Guerra, !sume.
Carabellido, Manel. Asalt, 77, quart, primera.
Casals, Enrich.
Daroqui, Vicens. Villarroel, 43, primer.
y 79. sgón,
Furquet, Gaspar. Mitjá de Sant Pere, 77
primera.
Gracia
Galcerán, Avelt. Sant Joaquím, 46, baixos.
Gimenez, Enrich. Manso, 48, primer, segona.
primer,
Goula, Armengol. Riera Sant Miguel, 7, segpna.
Guitart, Enrich. Floridablanca, 87, segón,
Guixer, Andreu. Plassa del Rey, 9, quart.
Llano, Francisco. Tamarit, ,81, primer, primera.
Mántua, Gastón A. Aribau, 135, primer, segona.
Martí, Taume. Rios Rosas, 14. Sara Gervasi.
Mer, Alfred. Sant Domingo, 19, baixos. Gracia.

Sant Pau, 21.
Sant Domingo del

Milla, Lluis.

Morer, Joan.

Cali,

tz,

1F RATRI CID
Drama

en

tres actes y

JOAQUIM
Edició

sense

en

ven, de

ROIG

Edició ab

dama.

una

dama.

Preu: 1'50

pesseles

quart, pri

mera.

Morera, Joan. Roig, zo, entressol.
Mir, Lluis. Bosch, 5. Gracia.
Munt, Llnis. Rosal, 79, entressol, segona.
id.
id.
Munt Rosés,:joan.

Nieto, joseph, Sant Pau, 120, primer, primera.
Nolla, Alexandre. Corts, 473, segón, primera.
Orttn, N4iquel. Catalunya, 54, botiga. Sant Martí.
Fiera, Antoni. Plassa Universitat, 12, botiga.
Pons, -roan. Sant Pere del Taulat. Poble Nou.
Pubill, 5osep.,-1. Manso, 22, segón, primera.
Puiggarí Lluis. Bou Plassa Nova, 2, segón, segona
Rojas, Miguel Aartinez de la Rosa, 33, balxos. Gra

Comedia

cia.

Ronda Sant Antoni, 12,
Pon2nt, 44, quart, primera.

Roura, Guillém X.

R.ovira, joan.

acte, de

en un

MARTÍ

GIOL

tercer.

Preu: una

-borren, 129, tercer, primera.
Santpere, joseph Viladotnat, 6o, irnprempta.
Santolaria, Modest. Canuda, 35, primer, segona.
Sirvent, Miquel. Plassa Santa Eularia, 62 Sant

pesseta

Santacana, Joan

An

dreu,

Soler,

Iscle. Gigants, 2, segón
Torelló, loan. Tapinería, 1, botiga.
Torres, Eduart. Ronda Sant Antoni, 31, primer, pri
mera.

Vila, Toseph M. Borrell, 86, quart, segona
Vilallonga, Ferrán Portal del Angel, II y 13 primer.
Vinas, Joaqutm. Tallers, 9, quart, primera.
Vives, Joseph. Manso, 22, segón, primera,

Satma.n.a.ri
PREUS DE

Tea.tral

SUSCRIPCID:

2 pessetes.- Un any: 7'519 pessetes.
NÚMERO SOLT: i5 céntirns.

Un trimestre.
NOTA:
cum

Preguém
que
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que
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de
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