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Homenatge

L «luna» del «Mundial Palace» orga
nisat ab motiu de la entrega de 1-ál
bum de firmes a l'eximi drama turg

Ignasi Iglesias, fou festa d'admirad() y eneo
ratjament. Una gran gentada, representativa
de tots els estamentssocials, rodejava el poe

personalitats que no hi eren, per me
dí d'adhesions entusiastes testimoniaren llür
colaborado en l'homen tge. Entre els .perió
dics representats, no hi mancava pas L. ES
CENA CATALANA, que ab tanta devoció ha..
vingut comentant la campanya feta per l'Igle.
sias en pró del Teatre Nacional.
El president de la comissió organisadora
anuncia que l'Apeles Mestres, honorable pre
sident del Sindícat d'Autors Dramátics Cata
lans, feria entrega a l'Iglesias de l'albura ab
les firmes deis seus abmiradors, sent aculli
des aquestes para ules ab mol ts a plaudimen ts.
Les frases de l' Apeles Mestres foren molt
celebradas. Llegí, seguidament, el pergamí
que acompanyava l'alhum. Y quan els dos
poetas s'abrassaren emocionats, Povació's
convertí en aixordadora.
Restablert el silenci, parla el benemérit
Conrat Roura, vell dramaturg pertanyent a la
generado deis fundadors de nostra escena.
((Al venir a n'aquest acte—diu,--fecordo les
con memoracions deis voluntaris de la Guerra
d'Africa que s'enjoien evocant dies de joven
tut. El monument que al Teatre Catalá vos
aixequeu, Iglesias, sempre trobará en mi un
bou guardador, a pesar deis meus anys.»
ta. Les
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Iglesias

En Ribera Rovira, pren la paraula fent elogi
de les qualitats morals y intelectuals del ho
mena

tjat.

«L'acte d'avui es d'amor per aquest home
tant combatut. Ell es una demostració de
nostra poixansa, com l'homenatge es la pro
ba de.lo molt que Pestimem.»
El president de la Comissió llegeix un ben
escrit treball alusiu a l'acte.
S'alsa en Frederic Rahola. Brinda en honor
de qui, 'ab el seu teatre, ha fet obra catalana
y socíal. «Es molt hermós veure que'l poble
honora els seus poetas y artistes, aqui hont
els artístes no poden viure del seu treball.»
Usa de la

paraula

don

Francesa

Layret.

deis nostres poetes
ettlaira el poble. Els poetas son qui duen el
nom de Ca talunya en Ilá de les fronteres, qu'es
lo que fa els pobles grans, espiritualment.
Vós, amic Iglesias, que haveu encarnat en
vostres personatges l'home y la terra nostres
us'mereixeu aquest homenatge.»
Els conceptes dels oradors y el tó ab que
foren pronunciats els parlaments,feren vibrar
el públic. Les manifestacions d'assentiment
se repetien y llassos de germanor uníren for
tament als congregats. El president de la
comissió dona mercés a tothom y diu que
queda acabat Pacte. Pero els concurren ts, a
peu dret, demanen que partí Phomenatjat.

<Aquest homenatge

Fet el

a

un

silenci, parla l'Ignasi Iglesias.

«S'ha dit en aquesta carripanya que jo he
fet en pro del teatre catalá, que ho faja per
odi, per que com a drarnáturg havia fraCasat.
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Desmentiu aixó, jo us ho demano; mai en el
meu cor ha cabut el más petit odi.»
Diu que no's penedeix de la campanya que
ha fet, nuig creu qu'es per eh l la gloría más
gran. Ensalsa el nom de Cat3lunya y del po
ble al qual creu que no han d'abandonar els

dramaturgs.

«No es obra d'obeecat la meya obra. Si cap

en lo dit per
retiradas.»
per
cree,
les
dono
que
no
ho
mí,
«Peró jo en aqueta campanya, m`he víst
sol, abandonat y potser en alguns moments
m`he sentit defallir...»
»Estirnemla la terra nostra com a catalans
y com a homes universals, per') sempre ab
carácter nostre, presentemnos davant del
mon tal com som, que no se`ns pugui con
fondre. Estimem el nostre teatre; si ell fraca
sa, no es culpa de causes externes, sinó de
que nosaltres no som encara prou idealistes.
6
Som, si, treballadors, camerciants, per hem
I' art y
d'ideals,
arnants
de
homes
de ser más
barallem
Sobretot
cree
que`ns
literatura.
la
de
massa com a poble que som encara petít, en
que l'enveja té tantes arrels. Produim tots,
que totom treballi y en !'hora de la crítica fe
mho sense sanya y ab serenitat, pensant que
el que ha creat una obra hi ha posat dolors y
afecte.»
»Jo estic tranquil; he dit moltes coses que
volia y m‘he desfogat. No cree haver ofés a
ningú ni menys aquest era el meu propósit.»
Acaba remerciant l'homenatje. La concu
rrencia esclata en una delirant ovacip.
Els assistents a la festa ne guardarán grata
memoria.

paraula d'odi pogués haverhi

La

rahó d'un bon éxit

quan un hom més se disposa a riure y
s'escau
que no troba manera de distreures
bromejar,
Les més gratis xirinoles venen impensades, de sor
presa, y no hi ha recurs millor per imposar serietat,
la rialla. Tal dia, nor
com una !larga preparació per
tot
te
fará gracia: obres,
malment, vas al teatre y
butaca. Hi tornes
vehí
de
la
y
adhuc
el
comediants
l'endernó, ab intenció de repetir la bona estona, y ja
no
t'esforses en somriure aixi que'l teló s'alsa. Doncs
sainets
se
teva.
Els
sortirte
ab
la
hi haurá sistema de
ensopit
y indi
comediants,
eh
drames,
grisos
tornen
ferent el públic. El pols de sal no hi es, la soltw man
aborrit... Car de tant
ca en tot plegat y tu badalles
t'haurán
sobtat
les pessigolles y el
esperarles, ja no
obstacle y barre
divertirte
desitg
de
será
mateix bou
afanys.
Rés
gela tant les
deis
teus
cumpliment
ra al
fresques rialles que venen impensades, com provo
humor lleuger,
carne l'esclat. Rés priva tant el bon
riure.
«Ai, que'ns di
espectació
del
la feixoga

Avegades,

com

vertirem!» es centinella que s'oposa a l'esbarjo y
caldría una gracia extraordinaria per vencer y alln

nyar la prevenció de qui anés al teatre ab volnntat
de riure molt de tot lo que passes.

a***
pro
Els programes de ignoscents tenen aixó: que
Meten massa broma, que avisen massa que'ns voldrán

pacífics ciuta
fer riure. Els senyors de la empresa,
escullits
del seu
termesmés
els
dans, els redacten ab
parodies
de
taula
de ca
casulans,
Acudits
repertori
fé, caricatures d'aficionat, apareixen y rumbegen en
els tristos cartells d'ignoscenteda, com l'ultima pa
l'enginy.
raula de la gracia y darrera ganyota de
y terra
en
desordre
recull,
tot
s'hi
aboca
Allá tot se
tremol espantós. lncongruencies, agrors, poques
substancies son to'erades y adhuc aplaudides en tal

rient,
dia. No hem de fer riure? Doncs comensarem
senyor
ni
mes
el
Y
sense
més
pensa la Empresa.
Esteve fa un xisto, l'apunta el senyor Quim y en Joa
programa! Doncs
net l'arrodoneix. Ja está llest el
plantemlo, que se l'etnpassi el públic y que'ns ompli
el teatre

sense

més

aclaracions

***
Com, efectivament, el teatre está pié. La broma,

apallassada, incongruent y

EDUART AULÉS
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poca solta de un dia en
que tothom es autor cómic, s'ha encomanat al públic.
broma
Hi ha-un afany, un desfici, fam y sed de fer
a son ca
les
coses
tornen
vé
que
Per6
tots plegats
termes
mí y davant el teló s'aclareixen y separen els
«Potser n'haut em fet massa I» se sospita l' empresa,
enfront un espectacle improvi
no sentintse ja forta
colaboració
d'autors dramátics. No hi
sat casi sense
valen esmenes. Comensa
tot;
ja
no
hi
es a temps, ab

1
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la festa y ningú riu. Els acudits del senyor Esteve no
fan gracia. Les parodies den Quim fan badallar de
gust. Y en Joanet, combinador d'un ball o escena
tragi-comic-coreográfica capassa de fer par les pe
dres, s'avergonyeix a soles de tal atreviment... Y es
que'l teatre, ara y sempre, tant per ignoscents com
per cap d'any, a més d'actors, decorat y altres falor
nies, demana, solicita, reclama y exigeix,—abans que
tot,—autors dramáticsl
*

Així pensava el Sindicat y ha procedit en conse
tó ni so y tituls inverte
brats endoina Rés d'encarregar comedies al porter
ni aprofitar acudits del tramoista El Sindicat, acos
tantse la festa d'ignoscents y volent celebrarla, ha
procedit com tothom que tingues dos dits de front y
autors dramátics a má. Encarregant les obres a qui
sabes d'escriure, batejantles com cal y respectant
noms y cognoms en els
cartells. Y al fer l'anunci,
tampoc bromes groixudes ni tornbarelles de cioniw.
Sobrietat escaienta, concisió de bon gust, foren úni
ca salsa y amaniment deis plats que's presentaven...
Perxó el programa sigué de bon llegir y millor en
tendre y la festa, ab tant acert combinada, digne de
aquell públic selecte que va omplir el teatre sense
suors d'impaciencia, frisanses de
tips de riure ni es

qüencia. Rés d'anuncis sense

tragaments d'ignoscentada.

deis personatges y acusi ab poc relleu les costums
que s' hi presenten. Perd, de totesfmaneres, Os Calo
zres:es_un ensaig ben estimable y el nom del seu
autor passa a la llista d'escriptors que prometen _co
ses de més substancia
Actors y actrius vestiren ab propietat y correcció,
matisant el diálec ab detalls oportuns. L'éxit de sim
patía que conseguí el sainet, fou preludi del triomf
de la vetllada.

***
la bogería d'un mico, caricatura den lo
sep Burgas, vesteix y decora, escenicament, ab tras
sa y art extraordinaris, un
truc» o troballa de pen
sador original. la el discurs del domador de la besti
oleta ens complau y prepara per les arbitraries peri
pecies que vindrán. S'alsa '1 teló y la broma comensa.
No desllorigada y sense més ni mes, sino plena de
trascendencia Rient, com qui no hi toca, en Burgas
pica els dits a una pila de subjectes. Soncnient, bon
minyó, administra justicia a una colla d' institucions,
alguna de les quals sol tenir jocs perillosos. L'autor
ni se'n adona de les dents que'ns ensenyen les feres
que presenta, ans se complau obrint les goles y ex
posanthi la testa. El borinot que cassa el »mico», de
duintne llissó, es d' habilissim humorista. Nedar y
guardar la roba se'n diu de la figura Ben banyat,
ben vestit, l'autor surt de la proba que fora temera
ria en altres plomes menys subtils. Intencionada es
la den Burgas; sab per quins mars navega y torna a
port quan u com. Hi será ben rebuda y suaus les
onades. Així en Yordz Erin, Els Segadors de Polonia,
y ara en aquest Max King entremnliat de mena.
Per molts anys pugui en Burgas usar semblant in
tenció ab igual profit y solta «Palos y casa», com sol
dirse; y ben poques vegades hi ha seny per realisarho.
Lliure y sencer el pensador,—y es prou victoria!
també l'artista vens en la comedia. Llenguatge ani
mat, gráfic, concís; escenes rialleres, curmses, intri
gants Tot plegat, ben debatut, un altre títul afegit
al catálec den Burgas que, per l'originalitat, enginy
y temes tant diversos com glosa, enriqueix y fa ho
nor al Teatre Catalá.
Max Kine

o

«

—

C:ATALÁ,
intriwic5
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gittari.e,rias, sainet

en

un

acte de Manel Soldevila.
Ma.2c I-Cin.g o la.
bogaría clebun. rriloo, farsa en un acte de
—

Josep Burgas.
ca,

en un

—

Justicxia, I, farsa aristofanes

acte y tres

quadros d'Apeles

Mestres

Obrí la marxa la celebrada Comedia de comedzes den
Martí Giol, veritable model de farsa escénica. La
producció va estrenarse en una vetllada d'ignoscents.
Es de les poques obres que han sobre viscut a la pro
ba. Perxó fou reproduida pel Sindicat, en tal dia com
aquell, donant a entendre lo quels autors se propo
saren
ab la confecció del programa: oferir unes
guantes produccions que, als seus merits literaris,
unissin quelcorn d' excepcional que les fes apropósit
per ferir fondament, de una manca o altra, la imagi
nació del espectador.
Os calorres ogitaneries, sainet del senyor Soldevila,
novell en afers teatrals, inaugurá les estrenes. Se
tracta de una obreta pintoresca d'ambient, dialogada
ab acert y abundant en figures y epissodis gens
usuals en nostra escena. Acás la manca d'experien
cia d'entre bastidors perjudiqui un punt el moviment

***
yushczal, farsa aristofanesca de l'Apeles Mestres,
clogué la vetllada memorable. Y el pés que feu la
producció demostra com, entre bromes y veres ad
huc en les funcions d'ignoscentada,—poden dirse al
gros públic algunes coses d'importancia.
—

»Pel to de l'obra y sobretot per certes alusions ben

transparents, sembla que l' Apeles Mestres s' hag-i
inspirat en fets no massa lInnyans ocorreguts a Bar
celona mateix», feia observar un crttic. Y en bona fé
que la semblansa'ns sobta y 'ns complau forsa. Car ja
era hora que algú, ab l'autoritat y independencia del
eminent poeta, comentes la vergonya de certs senti
mentalismes y l'obra d'anarquía de llurs fomentadors.
Tots estávem d'acort en condempnarlos, pero ningti
s' hi atrevia. Ha vingut, finalment, el mes autorisat.
No sois per son prestigi literari, mes també, essenci
alment, per l'amplitut y independeccia de criteri que
tothom u reconeix Així la tasca no será pas moteja
da de apartidista• o reaccionaria, ans ben compresa
per l'intenció, incal
en tot son valor que es molt,
culable— pels bons efectes que podés produir. Yustz
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cia, dones,
un

mestre

podia

que

seny per
es de les seques; donada ab molt
benernérit y deis pocs,- entre nosaltres.atrevirse

a

tirar la

primera pedra.

***
Baix el punt de vista literari, caldrá afegir que la
farsa de PApeles es digna del prestigi del creador
de tantes obres mestres de la literatura catalana?
Ens sembla que fora repetir, una vegada mes, els
mateixos elogis Basti, per consegüent, ab consignar
el bon éxit de la comedia y la inteligent adhessió ab
que'l públic la rebía.

***
Completaren, arrododintla,

la bona aceptacié de
bona voluntat que varen
y
esmersar en l'interpretació de les obres els actors
actrius de la companyía del Sindicat d'Autors Dra

aquest programa, l'esfors

mátics.

Un aplaudiment, una bona nota general, ben me
rescuda, abans d'apuntar noms. Y descendint de
talls, els noms de l'Aymerich, en Galcerán y en
Capdevila, vagin, creuats y barrejats-o com més
a

se'ls estimin- a fer brasset ab les senyores Plá.
Mestres y Antonia Baró. L'Aymerich en Max lrIn?
Os calorrls y sobretot en yushcia va estar a l'altura
de la seva reputació.
ídem en Galcerán. El simi que interpreta (Max
King,) per la justesa de moviments, saltirons ade
quats y altres detalls d'observació minuciosa, valgué
mena. Vol dir que'l berso
a l'actor un éxit de bona
natge era exposat a caure en lletgesa o grollería. Va
salvarse en Galcerán, y aixó'l fa digne de més ad
miració.
En Carles Capdevila, en 1'orador de 7usticia, com
posa, magistralment, una figura inoblidable. Veu,
geste, caracterisació y aquell anar y venir, moures y
tornarhi, valien un imperi. En Candevila marca, en
aquest paper, tot un sistema per interpretar obretes
l'haguessin imi
com yustzcia. Si els seus companys
tat dibuixant, ab fort relleu, els demés personat
ges,-als aplaudirnents que coronaren l' obra, s'hi
hauría juntat un éxit de circumstancíes. El «perio
dista», el «fotógraf» etc., be podien havernos donat
fós, de certes siluetes
una imatge, per Ilunyana que
barcelonines. En Figuerola, en Mas, l'italiá Merletti,
característics, de les respec
no son models vivents,
estat inoportú,- sobretot
professions?
Y
hauría
tives
el dia 28 de Desembre, -recordarlos en escena? No
saltres creiem licites semblantes evocacions y perxh,
davant la creació den Capdevila, les anyoráretn mes.
Posats a fer, arrodonim el quadro L'obra no hi pér
dría pas, els evocots s'hi complaurien, el públic igual
certs,-no hi
ment y l'autor de Yustieza-n'estem
hauría oposat resistencia.
Molt bé la Plá en la «gitana» y després en la ,,mar
quesa» que li repartiren. La Baró, graciosissima. La
Mestres, atraient. La Roldán, la Persiva y demés

Un fragment de "3115TICIFI"
Farsa aristoianesca, d' Apefes Mestres
L'avia va contarme un dia
que allá al ternps de la picó,
en una gran població
ab vistes a Morería,
s'alsá com una montanya
un núvol de ternpestat
que eugegá tot d'un plegat
la ruixada mes estranya.
Estran va, efectivament,
puig, tant qui la rebé tota
cona qui sois nlague una gota,
va perdre el seny de repent.
Per pura casualitat
deixá un sabi de mullarse,
y es Púnic que va salvarse
de tent el seny trastocat,
Perb cotn, desde tal punt,
tot lo que aqueli sabi feia,
tot lo que peusava y deja
sempre estava en contrapunt
ab lo que tots, gratis y xics,
teten, deien y pensaveu,
tots com a boig el tractaven
fentli passar wil fatics;
Fins que, en II, no poguent més,
per acaba aquell barullo,
va dit: «ré, ré, também mullo..
y va fer com els demés!
Y, a partir de semblant dia,
tothem se creia sensat
sois perqué la gran ciutat
era.., una gran bogería.
APELES

MESTRES.

-

sempre encaixades
Daroqui, gitano deliciós. Bozzo, Vinyas, Tor, Bar
dem, Guixer, Bonet, etc., en sos personatges epissó
dics, molt justos. Y en Piera, que duia la batuta, do
nant a tots bon exemple d'inteligencia y disciplina.

-Tfa.1

GATA LA

Dietari de la setmana:

Divendres, dia

27: La

casa

de 'Mor,: y De Nadal

a

Sane Esteve.

Dissabte, dia 28; Reproducció de la farsa en un ac
te, den Martí Giol, Comedia de comedies. Estrena del
sainet en un acte, den Manel Soldevila, Os Calorrés o
Gitanenes. Estrena de la caricatura en un acte, den
losen Burgas, Maa King o la bog-eria d'un mico. Estre
na de la farsa
aristolanesca en un acte, de l' Apeles
Mestres, Yusticsal
Diumenge, dia 29, tarde: Reproducció del drama en
tres actes, den Josep Morató, El tresor y reproducció
també del drama

en

tres actes, de

l'Ignasi Iglesias, El

7
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del poble.—Nit: Comedía de comedies, Os Calorrés,
Max King y Yusticial
Dilluns dia 30: La mateixa funció.
Dimars, dia 31: Fundó a cárrec del Ateneo Valentf.
Cap y Cua y números de Varietats.
Dimecres, di, 1, tarde: Os C'alorrés, Perdiz' per gw
sa, Comedia de comedres, Max Ring y Yustrcial —Nit:
Max Ring, La casa de (Mor,: y yustrcuil
Dijous, dia 2: Os Calorres, Comedia de comedtes, Max

cor

_Ring y Yusiicial
***
Comedia de eomedies den Martí Giol, El tresor den
Morató y El cor del poble de l'Iglesias, son les obres
darrerament reproduides. La aceptació que han ob
tingut, es deguda. no sois als seus mérits literaris, si
nó a la bona voluntat y acert ab que les desempenya
a questa co m pa nyía.
—Avui deu estrenarse El cego Simb, drama en un
den Francesc Recasens y Mercader, autor inédit.
No cal dir l'interés ab que veurem l'obra y el desitg
que tenim de poder constatar un éxit.
acte

—El dia deis Reis acaba la temporada del Sindicat
d'Autors. Repetida la promesa de comentarla, aixi que
la °casto ens sembh oportuna.
ELDORADO

El dia dos de Febrer tanca ses portes. Ha estrenat,
una aixerida producció en dos actes: Las
cacatuas. deis senyors Carretero y Garcia Alvarez. El
primer acte, sobretot, mereix aplaudiments per l'acert
y vivesa ab que hi son reflexades certes costums po

últirnament,

pulars.
—La cornpanyía del senyor Tallaví, que debutará el
5, donará 42 funcions en aquest teatre abans d'embar
carse pera les Amériques.
El nom d'aquet actor es ben conegut pels aficionats
a l'art dramátic. Hi ha interés per
véurel de nou, ja
que no ha treballat a Barcelona desde que, formant
part de una companyía madrilenya, doná probes de
ses excepcionals facultats d'artista.
NOVETATS

L'éxit de Romeo y Yulieta ha mantingut l'interés du
les festes de Nadal. Per avui estava anunciada la
reproducció de Cirano de Bergerac. En Calvo tindrá
ocasió per presentarnos la seva concepció del popular
personatge. Y no hi ha dupte, donats els antecedents
de l'actor, que'l Cirano den Calvo constituirá una no
rant

ta

original.

La companyía está apunt de despedirse. Sabem
que pel dia 15 se prepara la darrera fundó
—

ROMEA

En Larra y companyla ens divertiren forsa ab una
relatiu bon gust y que tingué el dó de

ignoscentada de
atreure

forsa

públic.

Per aquest dissabte, aconteixement teatral.
pel senyor Gimenez y senyoreta Abadía.

ja'n parlaren).

Magda,

EDUART AUbÉS
Es mort

l'Aulés, aquell escriptor

teatral que,

com

sabut, gosá una época de popularitat extraordina
ria fins al punt que,—aixf com l'A ltadill, en Llanas,
etc, li fou atribuida la paternitat deis graciosos acu
es

dits y anécdotes que aleshores corrien de boca en
boca.
En els primers tanteigs de nostre teatre renaixent,
la figura de l'Aules fou una novetat•, y l'enginy sem
pre despert de l'escriptor, la facilitat ab que versifi
cava y lo pintoresc del llenguatge li valgueren aque
lla forta popularitat que déiem, el ressó de la qual
arriba fins a nostres dies.
1,a originalitat d'aquest autor no deu cercarse en
l'arg-ument ni en el desenrotllo de ses obres.
13aix aquest punt de vista, cal confessar que cap
de les seves produccions se distingía.
En cambi en la versificació, acudits ab que l' en
riqueix y en l'adaptació a nostes costums deis origi
nals extrangers, l'Eduart Aulés feu tasca profitosa
y digna d'elogi Fins al punt que, alguns de sos
arranjaments, acás superin a les pautes que seguía.
Per allá l'any 70, nostre malaguanyat escriptor
(que tenia la carrera d' advocat) produhí en catalá
les seves primeres comedies. Ce! rogent, Cinc minuts
rota del mon, cap y cua, El San/cristo gros, Lo diati ha
porta, títuls ben coneguts encara, daten d' aquell
ternps. Per lo que han durat en els cartells, pot judi
carse de l'éxit de semblants obres.
Tel cor, Si vals dzaris, La bompeta de la sal. Vals
sun trumfos, Komagosa bis,
Una dbna a la brassa, Sense
sogra, Eh, Llelra menuda, Per no mudarse de pis, La
nza hercada, Dos carboners, etc., completen aquesta
primera Insta.
Després aná a Cuba hont exercí cárrecs importants
entre ells el de president de Sala de la Audiencia.
Torná a Catalunya per allá l'any 1905. La evolu
ció seferta pel teatre catalá q u'esde venía literari a
marxes dobles) y els cambis consegüents del públic,
no desanimaren pas a l'Aulés. Ans torna a la lluita y
si bé els grans éxits no's reproduien pas, el respecte
als seus anys y a la seva figura d'iniciador, li mante
nía obertes les portes del teatre. Nous arranjaments
seguiren als apuntats. Y aqui, sense esforsar la memo
ria, podem ajustarhi aquesta Ilisteta d'obres estima
bles: No's pot ser pobre, Amor tel,fbnic, El si nat“tal,
Mar it muller y companyta, Ignoscencia, Saló de con fe
r,ncies, La dia'a seca, etc. Comprenent en l'etc. certes
«visions» que produhi per la Sala Mercé (entre elles
Mentides que no fan mal) y una mena d'«aproposits,
que escrivía per les coupletistes de moda. No fa pas
molt que la Raquel Meller, al Tívoli, junt ab l'actor
Pedrola, interpretaren un d'aquets petits diálecs.
LA ESCENA CATALANA, que sab estimar el valor re
latiu de les coses, se plany, coralment, de la desapa
rició del vell cornedidgraf y s'associa al dol despertat
per la sensible perdua.
Descansi en pau el pobre Aulésl
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El día de Nadal, nit, la corr panyía
del actor Joan Pons posa en escena dues
obres castellan es. La darrera voita que'ns
visita aquesta companyía també ens do
na teatre castellá. Per poguer parlar de
la mateixa y de la reforma qu'ha fet son
director, portant com primera actriu la
simpática Agneta Morera, esperem que'us
dongui alguna obra del nostre teatre.
La companyía de la societat que tant
bé dirigeix el senyor Marqués posa en
escena aquestes testes el drama den Ru
sifiol L'Héroe.
La part de les senyores sortí correcte.
El senyor Llagostera —protagonista
bastant acertat en alguns mornents v, en
alises, regular. Els senyors Abelló, Alsi
na, Plá y Pina, detensantse dignaroent
en sos tipos. El senyor Vila quelcom in.
segur, y el senyor Puiggall—«Ciapat»—
acertat del tot. Els demés, :,rrodonint el
conjunt. Tots foren torsa aplaudits, so
bretot el senyor Marqués, que al sortir
per acallar els aplaudiments, bu rebut
E. Llici.em.
en una torta ovado.
—

Republicana I. El Pueblo.
(Sant Martí)
la companyía de la casa, baix

F.

la
Per
direcció del senyor F. Marcó, el día de
Nadal nit, vegérem, després d'un drama
castellá, la joguina Per Punt den Camp
derrós.
De l'interpretació no'n podem ter elogi
perqué sortí bastant insegura. Malgrat
aixb el públic va riure tots els acudits
que l'adornen.
Els senyors Marcó, Ros, Sallés, etc.,
etc. fent els imponible: per quedar bé.E1
que va agradar més bou el senyor Brunet
que estava clavat en el a Rufino.>
Niu Guerrer
El día 25 del passat, se representá la
traducció catalana del drama La Tosca,
Ceta per en Joseph M. Vila.
De la execució, tenint en compte les
condicions del local ab la grandaria de
l'obra, bou ben bona.
La senyoreta Vallvé, en la protagonis
ta, hi estigué molt bé, sobretot en el

segón

acte.

Els senyors Enei, Rovira y Ventura,
papera &i «Scarpia», «Mario», y
en els
Angelotu», respectivament, molt en
caixats.

Circol de

Propietaris

/

del Guinardó

El quadro d'aficionats que dirigeixen
els senyors Tatay y Bover, varen posar
en escena, el dia ag del passat, les obres
Sirena, A tres quarts de quinxe y un'altra
pessa castellana.
En la primera s'hi distingiren la senyoreta Pahissa en el paper de «Remei,»
y 1s joves Puig, Bover, Sembi, Guiu,

Gonzalez y Bolart. Cal ter constar que 'I
!ove senyor Puig, pel poc temps que ta
que trepitja taules, va fer un «Patuia»
ben encarnat, guanyantse molts aplau
sos del auditori.
La segona pessa també bou molt ben
•

jugada.
.

Ateneu obrer

del districte II

El dia 22 del passat va representarse
la traducció Papá Ministre, fentne una
bona encarnació del paper de e Rernei
la senyoreta de Cota, actriu de recoma
nables mérits.
Tarnbé's portaren admira bleinent els
senyors Boquet, Garrigós, Valls y Fá

bregas.
El diurnenge darrer també

se celebra
vetlla de les que deixen bon recort.
Gent d'ara y Ho sé tot, foren les obres
escullides, y per cert que resultaren ben
jugades, mercés a les senyoretes Llaura
dor y Morera y als senyors Garrigó Bo
quet, Valls, Vifiallonga, Guiu y Simon.
una

La

Marguerida (Gracia.)

Darrerament s'han dona( tres repre
sentacions ( y encara u 'anuncien tres
rnés) de l'obra d'espectacle La vinguda
del Mesíes.
L'interpretado va correr a cárrec de la
agrupació «Taifa joya» y si bé 'I primer
dia els intérprets no 'n sortiren prou ai
rosos, en les següents representacions
se feren forsa aceptables.
El públic no va escatimar els aplaudi
ments, quels mereixten, en particular
els senyors Carratalá, Formaguera, An
gelats, Aresté y Fornaguera (pent.)
La direcció, a cárrec den Pere Ca lve
ras, molt encertada. La presentado tam
hé bona, siguent aplaudides les decora
cions que ab acert ha pintat el jove Jo
sep Navarrete.
La Primavera
Les obres Flora y Violes y La Marta,
obtingueren una execució mes que regu
lar, puig les dugues obres den Crehuet
foren estuchades ab gust y carinyo, re
sultant més aixts la tasca d aquests no
vells aficionats.
Mereixen menció apart les senyoretes
Blanco y Escriu y els senyors Puig y

Balaguero.
L'Aliarme

(Poble Nou)

Bata la direcció del senyor Pladevall
s'hi representa el drama de Puig y Fe
rreter, El gran Ateix, ab un decorat ex
pléndit y ab un gust artístic com ens té
important entitat
acostumats aquesta
martinense.
El nombrós públic elogia la tasca deis
artistes y del director, sortint en el saló
de descarta; satisfets de una representació
tant bella.
Per fi de Cesta sibi representá De Na

Sant Esteve;de rialles, alegría, non
més: la bona interpretació deis
senyors Odena veterá actor—y Pladevall
—excelent artista—y la bona cooperació
deis senyors Gils, Torres, Doria, Bala
guer, Pagés, Julia y Demolí y senyores
Riera y Pallares feren les delicies del
públic que fruí una vetlla artística y
dal

a

vulguin

festiva ensemps.
Per la vinenta funció estrena del drama
El calxer de ?amargura, original d'un
autor novell torsa conegut.
Elenc Artiatic Berenguer
En aquest important Centre s'hi han
representat les obres Somni de Glorio y
Els pastoras.
Les dugues obres agradaren de veres
per la bona direcció del senyor Beren
guer y l'acertada interpretado de l'elenc
que celebra unes testes herníoses, curu
llantse la sala d'espectacles de gom a
gom.
En preparació l'obra den Duró y Gili

Itedempció.
Eaclat Artistic
L'obra den Vidal Valenciano Tallaras
tal trobards, obtingué bona interpreta_

ció, puig

la

senyoreta Sala—novella

ac

triu—estudia bé'l paper, com també els
senyors Sala, Corberó, Rufiandís y Se
garra, feren les delicies de la concurren
cia.
La presentació molt cuidada, com no
s'acostuma en aquesta entitat.

Ateneu Obrer del III districte
L'obra den Graells Pobra mere! fou
presentada expléndidament y baix la di
recció del senyor Perbellini que feu un
«Jan» COD2 veritable artista. Cuidats y en
situacio'ls senyors Molet y Ventura. El
final fou d'un afecte sorprenent.
La ignosentada, malament. En prepa
rado: Eh s visionaria, den Pous y Pagés.

Agtupació

«Sol Ixent»
que comensará
el local que ocupa '1
sea tasques
en
Niu Guerrer, a les tardes, celebrar>, de
nla passat, la ivauguració del local ab
una vetllada literaria-musical prenenthi
part valiosos eleinents.
AixIs mateix per fundó inagural s'han
escutlit les obres Gent d'ara den Coca y
El trionii de la carn den Rusinol.

Aquesta

nove

entitat

"""¦pyr:
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Lleida.—Poc tenim que ressenyar
satrnana. Fora de clues repre
sentacions de l'obra en un acte La Sa
matruquir, que posaren en escena el
diumenge a la tarda, els aficionats de
aLa Paloma», ja no tenim rés més que
dir.
Aixó 110 ObStant, a profitem la ()cosió
per fernos eco de rumors que circulen
ab gran insistencia, y es, que el perla,clic local El Teatre deis Infanta projecta
una gran vetllada teatral en la que hi
pendrá part lo milloret deis aficionats
Dramátic.
ab que a Lleida cornpta
Per ara sois podem avensar que dirigirá
les obres que es posarán en escena, el
notable aficiona t Ileidatá en Seraft Gon
zález.
Diumenge dia 15, els senyors Gual,
Panadés, y Puntos, junt ab la senyora
Pin (N.). donaren dngues representa
cions de l'obreta A tres quarts de quinse,
davant d'un públic excesivament indul

aquesta

gent.
«Centre Radical.» Per primera vega da
s'han posat en escena en aquesta socie
tat obres ab la cooperació de element
fement. Es representaren les obres Lo
llit del capita, Mala nít y Un gendre del
altre men. La senyoreta Ció Malla, que
prengué part en les tres, fou molt aplau
dida, fentse mereixedora deis honora
del prosceni. Als demés, un xic d'estudi
no`ls vindría malament.
Els &enes que actuaven en les socie
tats «Lliga Católica» y «Joventut Católi
ca», han sospés les funciona que setma
nalment donaven, per manga de públic.
Sentim de veres el fracs.

Igualada.—En

la fundió donada el

primer diumenge d'aquet mes, en el
«Centre moral» van representarse les
produccions en un acte, La ma de mico
( arranjament den Vilaregut ), Calvari

amunt(Burgas)y Un gendre del abre mon
(adaptació de Saltiveri.)
Al «Ateneu Igualadb, la companyía
Santacana Mantua, ha exeputat les obres
Una joguesca
en el Gran Club y Delirium tremens.

guinyolesques L'apaixe,

Dissabte
Vic.— aCata Ionya Vello.»
dia 21, la cornpanyfa Tubau-Marcet, po
sé en escena en aquesta societat les co
medias La Germaneta y La sala de rébrer.
La primera obten( molt bona interpre
tació especialment per pa rt da la senyo
reta Tubau, qui encarné ab moltajuste
sa el paper de (Germaneta.,
—

Els senyors Tubau y Marcet (pare y
fill) molt encalas ts en sos papera.
L'obra posada en escena el diumenge
dio 22, perla companyía Tubau- Marcet
fou el drama en tres actea den Pons y
Pagés Sol ixent, que signé rebut per
part dais espectadora ab gran aplauso.
Aplausos que potser s'hagueren dila
tat si l'interpretacib que's doné a l'obra
haguas sigut millor, car per tractarse
d'actors, no várem sortir prou satisfets.
El Director senyor Tuba u, encarregat
del «don Pan,» no se sabia prou el pa
per, les senyores Ricait y Venancio,
quelcom desencaixades, la senyora Se
gués y la senyoreta T'iban, si que feren
tots eta possibles pera sortir airoses en
sos respectius papers de «Isabel» y «Ro
senyor
ser.» Igualment podem dir del
Marín.
Per fi de festa, l'a
d'amor.

rranja ment

Carteles

Canet de mar.—La junta del teatre
(Fonsent Catalanista» ha contractat pel
dia 5 a la companyfa den Joan Santaca
na, pera representar les següents obres:
La santa, El poli blau y Genit y figura.
Manacor (Baleara).

La celebrada
tant bo
en
aquestes illes
na campanya ve fent
(LA ESCENA CATALANA ja ho feu constar
a son temps), ha posat en escena, da
rrerament les segiients obres: La mare,
Terra baíxa, Don Gonzal, La filio del
mar, Gemi d'ara, Joventut, Foc nou, La
bona gent y la traducctó La vida pel Cxar.
—

companyfa Casals-Cazorla que

Da l'éxit obtingut ne son proba la
creixent simpatía que desperten aquets
artistas y l'afició que han desvetllat vera
nostre Tea tra Nacional.
la enhorabona.
Reue.—(La Palma., Va posarse en
l'altre diumenge (dio 22, del pes
sat)el drama, traducció catalana den
J. M.° Vila, La Tosca.
L'interpretació fou sencillament ad
mirable, (tractantse d'a ficionats.)
El senyor Benet, molt bé en l'«Scar
escena

pia»

la

senyoreta Basseda, interpretant

la protagonista, demostrá qu'es una ac
triu de bones qua litals. Admirable el
senyor Sabater en el <Mario>, donant tot
el relleu propi d'aquest personatge.
Eta demés papera, confiats als senyors
Sagalá, Montolf, Fortuny, Arligan, y
Grau també sortiren ben arrodonits.
«Centre R. R. Autonomista.» També

22, posaren

en escena la comedia
El sant Cristo gros. Qual
execució aná a cárrec de la senyoreta
Novia la, senyora Gaitas y'ls senyors Ri
bo, Montagut, Grabifian (E.), Prieto,
Tondo, Cabré, Clotet y Ginsenez.
«Patronat del Obrera El mateix dia 22,
a la tarde, la secció dramática que diri
geix en LI. Ribé, posa en acció les
obres en un acte, Un mort resucitat, La
fi den Joan Mateu y El rapte de don Sa
bino Totes elles obtingueren excelent
desempenyo per tots eta que hi pren
gueren part qu'eren els senyors Ramón,
Busquets, Baiquet, Biscarrués y alguna
altres que'n aquets moments sentim no
recordar.
en

tres actea

Sabadell.--aLliga Regionalista.» Per
les testes de Nadal y sant Esteve, tin
gueren lloc iluides funciona, cárrec de
la secció dramática de la mateixa, la
qtial posé en escena (el dio 25,) la co
media den Pitarra La bala de vidre, de
sempenyan t la protagonista la nena Re
dondo, qu'ho feu admirablement, junt
ab la senyoreta Ortiz y cLemés intérprets
En obsequi a la molla concorrencia que
assisteix a les funciona que dona aques
ta agrupació. Y en vista de les moltes
simpaties que hi te guannades l'actrí u
en miniatura aquesta recita el monólec
La ttieva guardiola, qu'ho &u divina
ment, obtenint una gran ovació.
Acaba la funció ab la comedieta So
gres del día.
El dia 26, per la tarde, se representá
L'estel de Nazareth. No més direm qu'el
saló-teatre esteva plé de gorn a gorn y el
públic en sortf molt satisfet.
«Societat Choral Colón., Jl dia de
Nadal, dona una funció una conspanyla
forastera que dirigeix l'Isidre Mutifió,
ab la cooparació de les actrius senyores
Arasa y García. Representaren l'obra
den Morató El tresor, quina interpreta
ció que agrada molt, bou deguda als se
nyors Mutifió, Bagés, Sans, Bonfill,
Cuxart, Trullás y Ranentol y les expre
sades actrius.
Acabé ab La venjansa d'una sogra.
«Centre Sabadellés» (Gefats. ) Han re
presentat el drama en tres actes L' hereu
Escampa y les comedies Un mort resuci
ta! y Dos anuncia. En l'execució ni pren
gueren part ala senyors Marelt, Andrés,
Pelegri (C.), Giral, Pelegrí (A.), Martí
nez y altres que sentim no recordar.
Teiá.—neatre La Palma.» Se repre
senté en aquesta societat, el dia de Na
dal, a la nit, el drama de Pitarra Lo je
rrer de tall y encara que en conjuut no
es feu ab la refinació qu'era d'esperar
per assolir un verdader nou triomf,(de
gut a no ser prou estudiat,) pot fershi
ressaltar empró,qu'hi hagué inteligencia
per sortirne ab la airositat d'una ben
regul erige da in terpretació.
Molt bé estigué la senyora Borralleras
en la «Baronesa,» puig fou obgecte de
justos elogia y uuánims; les demés se
nyoreta Garriga y Lázaro. arribaren no
més que a lo regular. El noi J. Casals,

Za.
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LA ESCENA CATALANA
el (Maniraire» agradé y es feu aplau
dir.
Ocuparen ademes el programa els nois

en

Tarradas, Sabater, Casals, Planelta,
Creus, Sabater, Ribas, Pons y Horta ab
la bonica humorada Sebes al cap den
Roig, traientne bon partit per ser tots
novells artistes,
Per final El triomf de la cap,' de Rusi
fiol, que completá la t'esta logrant fer
riure a la concorrencia.
cTeatre La Unió.» Representaran Riu
aval y Cura de moro.

10
Rovira, Martí,
Pujol, Mercader, Quer ( J. ), Freixa,
Quer (C.), Vila, Murla, Farrés, Solé,
Balmes y els nois Riu y Vergés, portant
obra foren els senyors

se

tots

molt bé.

Mataró.--aeatre Euterpe.» Durant
aquestes festes de Nadal va actuarhi una
part de la companyía del «Sindicat»
composta de les actrius Baró (A.), Fre
mont, Verdier, Roldán. Buxadós y Per
siva y els actora Goula, Vinyas, Bozzo,
Tort, Pubill, Guixer, Cervera y Casano
vas.

Molina de Rei.—Al «Cine Delicies»,
el día 14, per un eIenc dramátic que di
rigí el conegin actor Unís Puiggarl,
s'executá el dramet Cors que gente»,
l'epissodi Jordi Brin y la traducció Fe
licita! eterna.
En conjunt feren bona tema tots els
intérprets, que eren l'anomenat Puig
garl, el noi Puiggarl, la senyora Molgosa
y els senyors Gres, Plá, Port, Munné,
Tort, Julia y Costa.
Sant Quirse de Besora.—«Joventut
Católica.» El día de Nadal se represen
tá el drama sacre Lo bressol de Jesús,
den Pitarra, y música del mestre Reig
de Torelló, essent el local ben plé de
distinga públic, q-ue aplaudí ab entu
siasme el treball de tots els aficionats,
de la part choral y de la presentació es
cénica, en la que s'hi feren brillants re
formes, sobressortint la hermosa deco
ració de gloria per l'apoteossis final,
pintada per el jove escenógraf compa
trici nostre, en Ramón Pous, que fou
cridat al escenari a rebre la ovació que
se li va fer.
gis aficionats que representaren eixa

Les obres escullides per el primer dia
la nit sigueren la estrena en aquest po
ble del drama en tres actea den Morató,
El tresor, guata principals papera digue
ren ab molta
correcció els actora Vi
nyas, Bozzo, Tor, Pubill, Cervera y Ca
sanovas y les senyores Baró y Buxadós
que tant una com els altres se feren
aplaudir al final de cada acte per la
bona interpretació que hi donaren als
personatges de l'obra.
Y després estrenaren la darrera pro
ducció estrenada de poc en el Sindicat
deguda a la ploma del poeta dramaturg
Ignasi Iglesias L'home de palla quines
parta principals foren desempenyade
per les senyores Fremont, Baró y Buxa
dós y ala actora Vinyas, Tor, Guixer y
Cassnovas els quals digueren llurs pa
pera ab mea bona intenció sobressor
tint en gran manera els actora Vinyas y
Tor y senyora Fremont, molt encaixa
da, con] aixís la senyora Baró.que va dir
son paper ab sentimental expressió.
El segón dia a la tarde, en la primera
secció. ens varen representar la comedia
den Francisco de Sales Vida! La malva
a

pera

LA VICTORIA DELS CENT DÉU
de les estrenes més celebrades d'aques
ta temporada teatral.
Quedem a deure les 16 planes correspo
nen ts a LA CREU, les quals donarem de més
una

Castellar del Vallés.—(Centre Ces
tellarenc.» El dia de Sant Estere, a la
tarde, davant nombrosa concorrencia,
en el teatre d'equesta societat, l'«Esbart

Teatral», posa

escena

dugues

sar

primera.

ser

posada

propietat,
aceptació en

en escena ab tota

fan esperar per l'obra

una

gran

professionals y aficionats al

tre els

art dra

mátic.
Ens

complavem comunicant

a nostres

lec

tors que les darreres estrenes del Sindica t de
Autors

Dramátics,

JUSTICIA!

un'alra setmana.

farsa aristofanesca

Ben aviat comensarem Pedid() de la cele
bradissima comedia en tres actes

tres y

LA CASA DE TOTHOM
den Josep Morató, l'éxit de la qual, fresc en
cara, será reproduit arreu de CatalunYa hont
l'obra 's representi. Les facilitats que ofereix

en

sueletes castellanes y la catalana Un
músic de regment, corren t la pant musi
cal a cárre.c del mestre en Ernili Serra
Mac. Tant ell com ala del esbart se dis
tingiren notablemeut y foren molt
apla das, no poguent dir el mateix de
la tiple (?) La tal senyora que ni tan sois
sabía ala titula de les obres, y que tenía
un chorro de ven que quan centava ni
l'apuntador la sentía, ensopl de tal ma
nera al auditori que quan quedava sola
en escena alió semblava uns funerals de

bEl CASPI DE TOT50(11

NOSTRE FOLLIETI
AVUi donem el IV plec (16 planes) de la de
liciosa farsa escénica en dos actes, original
d'Antoni Muntafiola,

sia de Sttqes, que sigué interpretada per
les senyores Verdier, Buxadós y Perol
va y eta actora Goula, Guixer,
Cervera,
que veren fer pasar una estona de bon
humor a la dístingida concorrencia es
pecialment el vetará actor Goula, ab sa
vis comica.
Y després, en la segona secció, tingué
lloc la representado del 'drama d'Igle
cías, El cor del poble guinea parts prin
cipals se encarregaren eta senvors Vi
nyas, Guixer, Pubill, Cervera, y Casa
novas, junt ab la notable actriu senyora
Verdier. L'obra signé escoltada ab mol
ta religiositat com aúlla foren tots aplau
das al final del drama.
Y acaba taut escullit programa ab la
comedia Cap y cua, que sigué interpre
tada per les senyores Verdier y Roldán
y'l senyor Goula, que sigué l'héroe de la
tarde, per quin motiu el públic va
premiarlo junt ab les esmentades ac
trius, ab els corresponents aplausos.

en

un

acte

d'Apeles

Mes

MAX KING
farsa

en un acte

den Josep Burgas, honraran

próximarnent, la Biblioteca de
CATALANA.

LA
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actes; LA FILLA DEL MARXANT, drama en
tres actes; ELS CANTIS DE VILAFRANCA, co
media en un acte y PALOTS Y GANXOS, come
dia en un acte; totes aquestes son del popularissim
Pitarra.

Aquestes
folletí. Peró
ho

y altres obres serán repartides en nostre
quan l'actualitat o altres circumstandes

exigeixin,

usarem

el sistema deis

«Suplements»

a

preu extraordinariatnent económic.

Fixeuvos, finalment, que un trimestre de suscrip
Ció a LA ESCENA CATALANA costa 2 pessetes; Un
any, 750 pessetes, pagat per endavant.
Els nous suscriptors que volguessin els folletins
ati assats de Li Cteu y La vu-toria deis tent (Nu, obres
en curs de publicado, deurán abonar50 centims més.
Entesos.

Ç[CC1 O Dj,
FACSÍMIL

DE

LA CUBERTA

OFERT AL

DEL

EMINENT

ALBUM DE

TAPES DE TELA

FIRMES

DRAMATURG

IGNASI IGLESIAS
(Enquadernal

en

els taller, d'Anlons

PLA.1,72.C.A. IDA T-TFLAD.A.

.A.51

L'ENQUADERNACIó

PERA

Torres.)

LA
PREU :

ESCENA

CATALANA

.
.
.

AZTY IVOU
Ab aquest numero entrem a any nou. Comensa un
trimestre de suscripció a LA ESCENA CATALANA.
Torna a ser hora, doncs, de que els amants del tea
tre catalá se ficsin en aquesta Revista qu'ab tant en
tusiasme limita per la major prosperitat de nostres
artistes y en pró dels interessos del públic.
Perxó recordem que están obertes les llistes de

ENQUADERNACIÓ

non

suscripció.

Y la esperansa de véureles aumentades ens ale
gra y anima al come nsar un altre any.
Heus aqui els noms d'alguna de les obres teatrals
que tenim en cartera:
LA CASA DE TOTHOM, comedia en tres actes
den Josep Morató.
JUSTICIA, farsa aristofanesca, un acte d Apeles

TAPES:

.

2'50 PESSETES
4'00
»

UN TERTRE

TOT

Decoracions, bastidors, teló de boca,
molts accesoris, guarda-roba, cuadro dis
tribuidor, cLatre ersos (electricitat) y tot
en bon estat, procedent d' un teatre que
mideá 4' 65 metres ample per 3'70 d' alt.
Tot junt se vent per 400 pessetes.
una

ganga.

Rahó

Mestres.
MAX KING, 1 acte, Josep Burgas.
LA SANTA (segona edició) den Martí Giol.

en

aquesta administració.

g',711

JORDI ERIN (segona edició) den Burgas.
DE PESCA, diálec, un acte, den Pau Parellada.
CURA DE CRISTIÁ, (segona edició) un acte,
de Rora y Roca y C. Gumá.
Aixó entre el modern repertori. Y per lo que toca
a teatre clássic, tant estimat de la majoria del pú
blic, ja es sabut com nosaltres u hem estat sempre de
vots y propagadors. Vegen alguns titols que enriqui
rán, ben aviat, nostra Biblioteca.
LO COMTE L' ARNA U, llegenda, en tres ac
tes; CÉRCOL DE FOC, drama en tres actes; LA
FALS O EL CAP DE COLLA, drama en tres

Y

DE

La Escena

Catalana

Revista' Ceatral.--Suri cada dissabte
PREUS DE

SUSCRIPCIÓ

peSSeteS.— U/1 any: 7'50 pessetes
NÚMERO SOLT: 15 centims.
Pago a la bestreta

Un trimestre.

Reducto

2

yindministració:
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La Malura. Drama social
Lluis Viola.

"eotS"
la

a

presentació

del

present ammei,

s'entregardn
Tes

en

per 2

un

acte

Felicitat

eterna.

en

un

acte

Barbosa.
Massa tart. Drama en un acte, de Manel
Marinel-lo.
Dorm. Joguina en un acte, de Narcis Camp
many y Pafiissa.
Soltera, Casada y Viuda. Comedia
en un

rat Boure.
La Reina.

un

en

en un

acte, de Con

acte, de

Barbosa.
Homes de fira. Drama en tres
A. B. C.
Tot bou caballer... Joguina en

August

quadros de
acte, de

Maristany.
Home casat, burro espatllat. Extravagan
cia en un aete, de S. Bonavía.
s'entregaré
les aomedies segiients:

Per 2 pessetes més

segón

bOT que

son

Ala pene de vosté. Comedia en un acte, de
M. Pala M.
La cadernera. Comedia en un acte, de Josep
Ponsa.

El testament. Farsa

en

un

acte, de Lluis

Puiggarí.
Els entremaliats. Joguina !frica en un acte,
de Figueras y Salva t.
Carnestoltes. Diálec de Josep Asmarats.
El bon lladre. ,Comedia en un acto, de S.
Bona vía

posicions pera

recítarse

en

de corn
vetllades !i

terar/es, reunions particulars, etc.—
Una pesseta.
Preu:
bes cent millors poesies de la Ilengua ca.
Una pesseta:
talana.—Preu.
Coses del aui—Poesies jocoses de l'Avi
50 antims:
Riera .—Preu:

Gro ij palla —Poesies festives de Serafi
50 antims:
Pitarra.—Preu:
ha salsa del cimor—Colecció de composi
cions humoristiques, de C. Gumá
50 céntims:
Preu:
—

un

A. P.

el

adquisi

humorístigues—Colecció

Poesies

Matritnoni felis. Diálec cómic, per August

acte, d'E. Lluellas.
La Marmota. Sarsuela

la

obres:

de

Puiggari.

Quadro

recomana

ció de les següents

pessetes

Comedia

5o cént. exemp.
Les demandes de bra deuen venir acompanyadesj deson
impon y a més 35 céntims pe! Iranqueix certificat.

Se

»ostra Administracié

DEU 0111(ES clec, constitueizen el primer LOT, que son:

mienta

Lluís

en

acte, de

costen

nostres abonats

de comedies

un

Pera la presentació d'aquest anunci, no cal tallar el cupó,
n'hi ha proa rnostrant el presentnúmero,elqual sagellarem
y ton:harem al interesas.
Sis vol adquirir alguna d'aquestes obres per separat,

SECCIO DE GinsIGU ES
Benefici

en

.

Jordi Flama. Quadro infantil en un acte,
de Adria Gual.
Al peu de la Creu. Drama en un acte, de
Ramón Escaler.
Entreacte.-El Ram de la Passió. Monólecs,
de Escaler y Burgas.

Intímes—Co/ecció de poesies, de Emili Gi
Una pesseta:

ral.—Preu:
Poesies

ptes:
trossos—Singulars y

d'angel Guimerdt—Preu:

4

Ea ímatge de Deu a
iestives poesies. descrivint El nás, ha
boca, bes mans, bes orelles, tl uentre,
El bigoti, Els ulls, El cap, y ha ueu,
per josep M. Codolosa. Preu: 50 ctms:

satírigues—del Rector
2 pessetes:
l'allfiwona.—Preu.

Poesies festiues y
de

Poesies-de Francesc Mateu Preu:50 ctms.
Garba literaria-Composicions en vers, de
50 céntims:
I. Durán y Vila.-Preu:
.De venda en nostra Administració (Plassa
del Pi, num. 5.)
as

sao

