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TEATRE PRINCIPAL (La Bisbal.)
apiech.
de
eazita. Lalucia.—Obra
de costums, original de N. Guillot.
Com son nom indica, es una obreta de costúms de
la comarca, escrita ab cert esmero, pro dexantshi
veure una

inexperta

má

en

certes

escenes.

En el desempenyo feren lo que pogueren les Srtes.
Correa y Otto y demés intérpretes.

Une. Boyra..
Diálech dramátich, original de
Y. Caldés Arús.
De joguina cómica podría calificarse, donchs tot
argument estriba en una incidencia sorgida entre ma
rit y muller. Una carta qu' ella troba á 1 abrich del seu
marit y que li dona nnotiu de reptarlo per sa vida pa
ssada y demostrar un greu sentiment...artiticial, que s'
esvaheiX com
boyra, un colp donades les expli
—

una

cacions.
El títol Ii escau; el diálech bastant correcte, respirant
tot ell una pulcritut aristocrática; y sobre tot cal re
marcar que 1' autor no ha abusat del argument, limi
tantse á lo indispensable per fer naixer «la boyra»,
qu' es el dupte d' ella, y esvahirla tant prompte com el
diálech acaba de ferse interessant.
L' execució á 1' altura de
obra.

Quadro

dramátich de

J.

descon.egu.t..—Sarsueleta en un acte,
Toseph Novella y música de Nicanor Pérez.
Es una obreta d' aquelles que fan passá un bon rato
al públich. Els actors aficionats ne tregueren un bon
partit, obtenit sorollosos aplaudiments els Srs. Rius,
Messegué, Salvado, García, Balariá, y la Srta. Carlota
Amor-

lletra de

Aleu.
La música

es

molt

apropiada á la obreta.
cridats, tenint que sortir

Autors y actors foren

tídes voltes al

palco

repe

escénich.

ASSOCIACIÓ CALASSANCIA
imalán.imal.—Drama

Gay.

original

d' en Francesch

En la funció del día de cap d' any, va estrenarse
aquesta obreta, que denota qualitats en son autor y

CENTRE NACIONALISTA «FIVALLER»
Honor R.u.rata.

(Las Gris.)

CASA VICENS

PRINCIPAL

M.

qu' escolta '1 públích ab gran atenció, premiant
aplausos al autor y als intérpretes.

ab

Navarro Porcel.

Poques consideracións

farem sobre aquesta obra,

deventse estrenar més tart en un important teatre;
únicament que '1 títol es ben acertat, que 1' assumpte,
calificable de trágich, se presenta misterios de bon
principi, guanyantse 1' atenció deis espectadors, y que
s' acaba tant aviat que la
efecte d' un esbós, de qua
tre pincellades donades á corre cuyta; en resum: que
Houor Rural pot esser un éxit, si autor avants de fer
estrena definitiva desenrotlla més, no
acció que
hi es complerta, sino els detalls, els pensaments secun
daris de 1' obra, en una paraula, les impresions deis
personatjes, molt especialment del que representa pa
re de la susagna.

CENTRE

nr.ssera...—Comedia dramática

en

dos actes,

original deis Srs. R. y J. Montagut.
La qüestió social está tant ben lligada ab el drama
de familia, hi ha en 1' obra uns conceptes, dignes per
cert d' uns grans pensadors, tant clars y acabats, que,
sens recordar els petits y pochs
defectes, no 's pot
menys d' aplaudir ab tot el cor.
El públich va fer justicia premiant ab forts aplaudi
ments als autors y als actors Srs. Rojas, Marcó, López
y Sans, que juntament ab les Sres. Molgosa, Períti y
Fort, donaren á 1' obra una interpretació acabada.

de

R.c)bert.—Monólech original de
estrenat el día 5.

(L'Avi Riera),

Dalt.)

Jaume

Vila

Se tracta d' un monólech patriótich esmeradament
una descripció de totes les gestes politi
ques del gran patrici el Dr. Robert.
El monólech fou recitat magníficament per en Fidel
Sa borit, sent cridat á les taules actor y autor.

escrit; conté

INSTITUT DE S. JOSEPH (Sarria.)
I1-lussión.s.—Drama en un acte y en prosa, ori
d' en Ramón Serra.
La obreta té moltes condicións, havent sigut cridat
autor á
escena ab gran interés.
La representació també va anar be per part deis Srs.
Castells, Urpi, Gallés y els noys Fisas, Creus, Canya
meras, Valls y Burrull.

ginal
CENTRE DE LECTURA (Reus)

VILASSANES (Vilassar

LA

ESCENA

Contemplació
A la

Senyoreta Emma Mita

aquella ulls que diuhen tantes coses,
aquella ulls magnifichs, celestials,
que brillan com dos perlas entre rosea,
y s' obren als idilis, triomhds.

CATALANA
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rebent ovacións els genials actors Goula y Capdevila.
Divendres, en la segona sesió del Teatrc
devía
estrenarse el drama La Ilantza del odz, quina ressenya
no som á temps per publicar en el present número.
En assaig, per estrenarse la setpnana entrant, La
Presentalla, obra en tres actes del eminent Apeles
Mestres.
També están en estudi les següents obres: L' Ilereu
escampa, de Rusinol, En Nyigo Nyigo, de Busquets,
Marqués y Baró; y Mes por que vergonya, de Pallardó.

SALO ARNAU

A 'n

á 'u

aquella ulls d amor, primaverals,
conegut les nits boyroses,
elouhen mehurgiosos, sepulerals,

A 'n

que may han
y 'a

quan

han de dar mirades

amoroses...

esgnart voldria jo elevar,
tingnes temor de m< hi encegar.

El

meu

si no
Mes

no

aquella

que brillan

després
deixan

ulls que diuhen tantea
com

en

g-ech, en la que s' hi lluhiren notablement els Srs.
Guixé, Marcet, Alonso, Cinca (E. y L.), Ferré y les
Sres. Sagués y Nogués.
obra fou posada en escena ab iota propietat, baix
del

la direcció de 1' Andreu Guixé.
Per demá al matt L' ánima moría.

APOLO

coses

dos penes entre roses,

del hall mirar
un

matt. Repre
tres actes, Don Gonzalo ó I' org-ull

Escullida fou la funció del dillúns al
sentaren la obra

sornniador,

incurable mal d' amor!

A. CALDEREk MORALES.

S' han representat ab éxit les pesses El carro del vi
y Mala pattzda
(Godo), essent aplaudits els actors Guillemany, Pere
11ó, Delhom,
Furquet, Rovira, Miret y les Sres.
Guitart.

(Ramón Ramón), Gent de Platía (Bori)

Centre Autonomista de Sant Gervasi

PRINCIPAL
Ha debutat actor Ballart, galan jove aventatjat,
que sustituheix á n' en Barbosa.
Per dijous está fixat estrena de La Reyna Vella, de
Guimerá y Morera, ab decorat exprofés.
Y are, un paréntesis.
Á tots els que `ns preguntan qui es actor Ximenzç,
debém contestarlis que es el primer galán de la casa,
1' insigne Enrich Gimenez, qui es ven moteijat pels
carteas anunciadors y programes y d' elis copiabam
nosaltres son cognóm. A fi d' evitar confusións, torna
rém á anomenar á aquest artista, tal com se mereix,
puig creyém que la llibertat de cambiarli el cognóm
sois pot péndrersela qui exergeix influencia sobre
eh.
ROMEA

Diumenge passat, tarde y vespre, ab motín de les
representacións del drama Animes perdudes, fou ova
cionat y demanat repetides vegades al palco escénich,
son

autor Francisco X. Godo.

S' han

reproduhit

ab

Cristo Gros, De nadal

á

éxit les comedies Lo Sant
Sant Esteve y Per massa bó,

El día de Cap d' Any posaren en escena baix
direcció d' en Carles Roji, la joguina Tot Cor,
molt ben interpretat per quants hi prengueren part y
tot seguit la comedia La Coszna de/a Lo/a, per la Sra.
Lorán Srta. Parsiva y Srs. Sanchez y Roji.
El día 5, representaren, baix la direcció d' en Pere
Boquet, el quadro dramátich Clato de Posta,-per les
Sres. Lorán y Parsiva (C.) Srtes. Parsiva (P.) y Perelló
y Srs. Boquet, Oliveres, Valls, Perelló, Batet, Rita y
els hauría sortit
nen Riera. Si haguesin assaijat més
millor. No obstant feren esforsos per quedar bé espe
cialment els Srs. Boquet, Valls, y Oliveres. Per ft de
festa representaren el quadro Perfum de Rases; molt
ajustadament la Sra. de Sala y els Srs. Boquet, Sala
Oliveres y Batet.
Per omisió involuntaria en la ultima resenya de La
Mare deixaren de consignar que el Sr. Batet represen
ta ab molt acert el paper de «Mestre». Supsani la pre
sent postra falta anterior.
1:

cura

(Ateneu

Obrer del distrzcte tercer.)

Ab un pié á vessar, en la vetlla del 5, el quadrc escé
nich posa en escena la comedia Lo tet de la Szla y lea
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sarsuelas La marmota y Lo somni de la Ignocencza, molt
Mercader, y
ben representades per els Srs. Guillemí y
Mallorquí.
Font,
Deop,
y
Icart,
Farrés,
els Srs. Mestre,

esti
Debém fer constar que el Sr. Mas, en La maimota
Portella
can
Srs.
Guillemí
y
'1s
gué superior; y la Sra.
Somni,
d'
una manera envejable.
Lo
un
duo
en
taren
Las sarsuelas ab acompanyament de piano per en
Joaquím Masó.
Fraternitat

Republicana

Instructiva

(Ciot

La nit del diumenge, la companyía cómich-dramáti
dirigida per Fusté-Carbó, representa La Dolores
molt acertadament, destacant el paper de «Lázaro»
que feya el Sr. Castells.
L' actor citat va estrená un semi-monólech, desem
ateix el paper de protagonista; no sabém
penyant eh
admirarlo mes, donchs com autor
en quin concepte
observació de la
no es despreciable, per la discreta
actor pot anar
obrer,
y
com
societat y costums del
ben bé per tot.
Se feu també El Carro dei vi, ab la mateixa justesa
per part de tots els personatjes.
ca

Cort Angélica de S. Lluis

(Gracia.)

El dia de Reys á la tarde varen representarse Els
Pastoras del fundador d' aquesta societat, el Dr. Jau
Pastorets divertidíssims, y '1s xis
me Alsina. Son uns
troban
á
cada moment no resultan exó
tos que s' hi
tichs com els de altres produccións per l' istil; una

obra ben apropóssit pel públich á qui va dedicada, y
Director.
en aixó es d' alabar la elecció del Sr.
Mereixen igualment llohanses el Director d' escena
y 'I pianista Joan Vidal y Roda, com també l' actor
Ramón Albareda que logra fer del seu paper secunda
ri '1 més interessant del drama.
Queda anunciat per diumenge Camí de Bethlecm.
Centre

Nacionalista

Republicá

«Fivaller»

dissapte á la nit tingué lloch una fundó dramáti
representantse la comedia Don Gonzaío en la que
s' hi lluhí en gran manera l' actor J. Valero, fent riure

ques, encare que en aquesta obra estava insegur del
paper. També 'n tragué molt profit el Sr. Nolla fent '1
carácter.
«D. Anton,» apesar de no ser tipo de son
passar
un bon
Ab Quatre Casats y un viudo, feren
moment de riurer, dis
al
públich
qui
no
pará
un
rato
tingintse les Sres. Hernandez, Casasas y els Srs. Nolla,
Adriá, Claramunt, Bertrán y Blanco.
El diumenge, dia 29 se representá la bonica come
dia d' en Pin y Soler Sogra y Nora, en quina execució
s' hi distingiren las Srtes. Hernandez, Sra. Ferrer y '1
Sr. Tort que estigué molt bé durant tota la obra, com
també '1 Sr. Adriá; els Srs. Claramunt y Bertrán '1s
veguérem insegurs en sos respecttus papers, cosa des
husada en dits actors, puíg quant volen ho fan bé. La
que no `ns va convencer fou la Sra. Casasas ab el pa
per de «sogra», tal volta fou degut á que no estava
ben imposada del tipo que representava.
Per final escoltárem ab gust per segona vegada '1
drama en un acte del Sr. Elbell, El dol, fentse aplau
dir altra volta les Sres. Hernandez y Ferrer, que hi
donaren una justa interpretació. Els Srs. Nolla y Cla
ramunt fets uns verdaders actors; contribuiren al bon
conjunt els Srs. Tort, Adriá y Sra. Casases, encare que
aquesta no donanthi tot el relleu que '1 tipo requereix.
La escena presentada ab rigurosa propietat y bon

gust.

(Garcia)

L' Artesá

bonichs
El passat diumenge, se representaren els
de
Entte
Boires
y
L'
Ave
marza
dramatichs
quadros
molt
Gannod y la comedia La guerta á casa, que foren
Dernis
ben interpretades per les Srtes, Lorán, Amat yFrancoli
Galindo,
Garriga,
Abril,
Puig
(P.),
els
Srs.
y
y altres.
La

Aliansa (PoKe

ou)

Diumenge passat fou posat en escena per la com
panyia que dirigeix D. Joseph Terrades, el drama del
malaguanyat Pitarra, Lo monto negre, y per acaba
ment de festa, nos feren la pessa, Indids.
-

El

Unió Republicana Gracienca

ca,

d' allá més al públich; la Srta. Durán també desempe
nyá '1 seu paper ab bastanta soltura.
Després tingué lloch estrena del quadro drama
tich original d' en J. Navarro Poreel Honor Rural, del
que 'n parlém en la secció corresponent.
Centre

Nacionalista

tingué

moments

felicíssims.

A n' el Sr. Puértolas li veiiérem condicións arttsti

lloch el Benefici del Di

diumenge passat tingué

quadro dramátich

rector del

en

Joseph Roig posantse

el drama El Misfich que fou un gran acon
teixement, per la bona interpretació que tingué l' obra;
s' hi lluhiren els Srs. Roig, Badia, Palau y Santamaría,
els demés, discrets.
en escena

Republicá (Gracia.)

La Creu de .a Masía y la pessa Quatre Casatsy un
viudo sigueren les obres representades el día 25.
En el drama sobressortiren la Srta. Hernández que
sempre compta ab grans simpatíes y la Sra. CzIsasas
que va estar més afortunada qu' en la funció anterior,
agradantnos bastant en el paper de Francisca. Qui si
gué l héroe durant tota l' obra fou el Sr. Adriá, re
relluhint una exquisitat de detalls en el paper de «An
dreu,» fruyt de un cuidados estudi y bona direcció.
Molt ajustat el Sr. Claramunt que va fer un «Roch»
digne de aplauso, y '1 Sr. Bertran, lluhint aquest ses
enveijables qualitats de galán jove, puig en el según
acte

El

Circol de

Propietaris

(S. Gervasz.)

Diumenge passat posaren en escena la pessa Ensen
yansa Superior essent molt ben executada per part de
la Srta. Paquita Socias y senyors Font, Puerta, Vachier
y Coll, seguidament representaren La Casa de Campo
Ateneo Obrer del Poblet

El dia 5 posaren

en escena

la xistosa comedia

en un.

opa, Ecce-Homo y Sog ras
representació
del monólech el
en
la.
del dza. S' hi lluhi
Sr. Bagó y en la de les demés obres la Sra Pujol, y els
Srs. Monserrat, Rosas, García, Rodrigo, Torres, Pala
acte oí'

en

Pitarra, Café

guero y Sanchis.

y
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VILAFRANCA DEL PANADÉS.-«Lliga industrial.»
Pet Nadal representaran els aticionats El bon po/icía y
Dilltins de sabater, ab éxit satisfactori.

INk-~?Lc
4
--

-

t,

3ntima
Á la
Mercés,
m

dona

has fet

felis,

m` has tret del
m` has dat el
quan

jo

Srta. Celia

felís d'
cor

goig,

una

Escofet.

vegada;

el dubte y la recansa,
m` has sadollat de vida
era

mentida!

conjunt, magistralinent.
Doné fi la festa ab la joguina

hermosa,
has fet al món un' anima ditxosa;
alentant aquest cor que tant t' adora;
d' en te 'n has fet senyora!
oh dona

goig que ja anhelava,
goig que ja volia.
y que despert y tot fins lo somniava,
y que adormit y tot lo pressentía...
L' has inondat d' un

Prenme '1 cor, que 's ben

ten,

es

vida tova

Bassa y Romeo.

es meya.

L'

FRANCISCO

DE

P. AYNÉ

L' Arman i Misteriós.

VENDRELL.—«Cassino Circo.» La secció d` aficionáis
de «La lira», representa Lladres, del Iglesias; Dillúns de
sabatcr, d' en R. Ramón y L' alegria gue pasea d' en
Rusinol. En la primera s' hi liuhi '1 senyor Rovira, fentse
aplaudir junt ab la Srta. Alentorn. La segona fou molt
riguda pel públich , distingintse en son desempenyo les
Sres. Alentorn y Paricio y `ls Srs. Nin, Rovira, Ramón,

d' un

y dom 1' ánima tu... que també

«Colegi de Sant Ramón.» Feren en dit día El castell de
finestres y La repartidora, repetint la primera 1' endema.
Per falta de espay, sois podém dir que els elogis pels
patita ar Listes foren ganarais.
HOSPITALET DEL LLOBREGAT.—«Gentre De
mocrátich Republicá.» Ab extraordinari éxit se representa
en la nit de Nadal Terra 13a.iza, pela aficionats de la casa.
El Sr. Gabarró (director), encarregat del dificii papar
de «Manelich», en feu una verdadera creació. La Sra.
Muntal en la «Marta» y la Srta. Fernandez en la «Non»,
hi estigueren inmillorables. Els Srs. Vinyals y Charles,
molt acertats. Les Sres. Matas, A. N. de Ferrer, els Srs.
Romeo, Diví, Lacambra, Roch y Cortina, treballaren en

adorada,

creya que '1 viure

Mercés,

5

Y

V.

fou un éxit complert, resultant en
fundó molt agradosa y que satisfe molt al

alegria que pasea

restan,

una

púbI ich.
SARRIA.—«Institut de San t Joseph.» El día 1 de Janer
la segoua representació de L' Estel de Nazaret,
desempeuyantlo ab molí bon acert.
El día 6 del mateix, posaren en escena les obres La
Tunyina y Un cap de Núvol y s` estrena !l-lusións, de que
`as ocupém apart.
fiaren

`De)

Tu)5tre,5
earre3port^*-

,

REIIS.—«Centre de Lectura.» El día de cap d' any,

tarde, representaran Boca d' infern, Maria-Agna y La
venjansa d' una sogra.
estrenaren la come
A la nit, després de Viatje de boda,
dia dramática Dressera, qual ressenya publiquém en el
lloch corresponén. Per fí de festa la comedieta La venjanscs
d`

•

concurrencia.
una sogra, que divertí molt á la
Diumenge, tarde, Un cop de telas y Dressera.
Guimerá, Sol solee...,
A la nit, el celebrat drama d' en

desempenyat per les Sres. Molgosa y Parlo y`ls Srs. López,
Rojas, Marcó, Aleixandre, Sans, Biarnés y Vilo. En Rojas,
ab el «Hipólit», enterament colossal, inimitable.
Dilluns, tarde: Cel rogent, Basta de suegro y La teta
gallinaire.
A la nit, la tragedia Mar y Cal, desempenyada per les Sres.
Perfil y Molgosa y `Is Srs. Rojas, Marcó, López, Vila,
Aleixandre, Biarnés, Sans, libé y Freixas. El Sr. Rojas
merescudament aplaudit.
en «Said», vá esser
ARTÉS.—«Cassino Artesench.» El día de Nadal van
representarse las sarsuelas La esquella de la torratxa y
Chateaux y Margaux; y peis Reys, La marmota, y al tres
dugas de castellana'. Els aficionats, ab la cooperació de
una tiple forastera, van treuren partit.

«Joventut Carlina., El dia 6 pJsaren en escena !Ay, la
y La Mara, que agradaren molt per sos papers
acertats les Sres. Arasa, Molina y Rodés y els Srs. Xalart
(V.), Casals, Sostres, Canyameras, Sarrich, Larrotcha (J.),

Mara'

Xalait (J.), Monrás, Bou y el noy

Jaques.

RODA DE VICH.—«Ciecol católich.» El día de Nadal
representarse Lo bressol de Jesús ab regular execució.
feu les delicias del
Cal fer mencid del Sr. Poblet que
públich ab llur paper de «Pallanga» y del Sr. Martí pel
molt acert y bon gust que tingué en la direcció escenica.
va

«Los fills del Ter.» Per Nadal se representé un drama
castellá y la pessa Aygua de malvas ab magnifica execu
ció.
Els intérpretes eran els aficionats de «El Progreso.» de
Manileu.

VILANOVA Y GELTRÚ.—«Gentre catalá.» Par
Nadal representaren Duetto, La Rosóns y L' alegria que
passa, havent tingnt bona interpretació per les Srtes.
ileig y Olivella y els Srs. Vidal, Papiol, Vadell y altres.
barretina torellonenca.» Se represen
de
Nadal,
Lo
lliri d' aygua, sent un éxit pels
ta la nit
aficionats Coilada, Sobrerroca, Mastico y Prat y per la
nena Maria Dot.

TORELLÓ.--«La
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SITJES.—«ltetiro.» Ab les xamoses obres Els grillt de
les sevea y Turrons y neulas obtingueren un éxit els aflojo
nats en les passades festes; en el
«Prado», 's representa
Una sen.yora sola y Sirena, y en «La Patino», La fantasma
deSant Telm y L' home deis nassos.
Molla aplausos a tots.

W11:11

MANLLEU.—«Associació catalanista.» Per -Nadal se
el bonich drama di en Pitarra, La banda de

representa
bastardia,

flls nostres coleccionistas

ab merescuts aplausos.

TARRAGONA.—«Ateneu.» Per Cap di any va repre
La malvasia de Sitjes y Cap y qua, per les Srtes.
Castillo y Fornés y els Srs. Ferreter, Montagut, Baradat
y Pijoan.
Nostra felicitació á tots.
sentarse

ARENYS DE MAR.—Darrerament s' ha representat
Mossén Jcsnot, El lliri d' aygua, La ratlla dreta, Girassol
y La creu de la masía.
BADALONA.—«Gent nova.» Per la agrupació Patria y
Art s' ha donat una fundó ab les obres, Cura de moro,
Pintura fi de sigle, !Pon l y La testa dele aucells, ab graos
aplausos pera la Sra. Arasa y 'ls Srs. Casas, Castella,
Claplés, Campany y altre2.

VILASSAR DE DALT.—«Teatre Centre Vilassanés.»
Se pt:.sá en escena el diumenge passat despres de un
drama castellá, I' estrena del patriótich monólech En
Robert, qual ressenya va apart.
Per fí de fasta 's representé la comedia en un acte
Cassar al vol, per la Sra. Plimantell y els Srs. Galbany,
Cirera, Laffitte, Ginesta y el noy Clandi Manent.

Repetint la 1Vova que donarem la setmana passada,
referent á les tapes pera la enquadernació deis núme
ros de LA ESCENA CATALANA publicats fins á fi d' any,
debém comunicar á nostres coleccionadors que aques
tes serán de percalina, ab planxes dorades, y que cos
tarán 2'50 pesseles, aumentant 1'50 pessetes pera la
enquadernació
Els lectors de fora que desitjin enquadernar aquest
v6lúm (6 siga desde el número i al 65), deurán enviar,
junt ab els 65 números I' import de quaire pessetes
vinticinch céntims, pel certificat, puig de lo contrari no
responém de la pérdua del 'libre
Habent fet nova tirada dels números agotats (sense
folleti), podém oferir coleccións senceres enquaderna
des, al preu de nou pessetes.
Números sois, quince céntims.

MASNOU.—En la Societat «La Calandria», la com
aficionats de la mateixa ab la cooperació de la
Sra. Carme Prat, posaren en escena el gran drama histó
riela d' en Roure, Claris, que fou representada ab bona

panyía

interpreLació y

rich vestuari. Per pessa posaren El ninot

de mollea.

Felicitem als Srs. Salomé y Reca per lo bé que ho feren.
SANT FELIU DEL LLOBREGAT.— En el teatre
del Ateneu, s` ha representat el drama de Rusifiol, La
mare, molt ben interpretat pels aficiona ts de la casa, ab la
cooperació de la distingida actrIu Sra. Antigas.
Hl día 5, se posa en escena el drama di Iglesias, El con
del poble y la pessa Tot pele uartos, en quina execució 5'
lii distingí notableinent la anomenada actriu Adela An
tigas y els bous aficionats Srs. Batet, Molías, Pahissa,
Pa rellada y Sa ns.

SABADELL.—Principal.» El diumenge va representar
la companyía del Romea de Barcelona las comedias La
malvasia de Sitjes y El bou policía, ab éxit insuperable.
El dillúns la inateixa companyía posá en escena
el
drama en un acte di en Vilaregut, La Nit deis Reys
que 's
publica de folletí en LA ESCENA CATALANA y la comedia
d' en Rusifío1 Els savia de Vilatrista.
Els interpretes foren molt aplaudits, surtint el públich

pochs días s' estrenará al Tívoli una revis
d'espectacle, original del veterá autor Eduart Aulés

Dintre de
ta

que dú per Mol Barcelona es bona si la bossa sana, per
lo qual han pintat preciosas decoracións els' ffotables
escenografs senyors Urgelles, jtinyent, Castells, Come
lorán y Bruguera.

En el «Centre Autonomista catalá de Sant Gervash,
día 12, á la tarde, se representará la comedia en
tres actes, de Roca y Roca, El plet d' en
Badoincro
baix la direcció del Sr. Roji.
Pera el vinent diumenge, día 19, á la tarde, está
anunciada la comedia en dos a.ctes de Surifiach Baell,
Cor angel, baix la direcció del Sr. Boquet.
Y, finalment, pel día 26, tarde, el drama en tres
actes, d Tglesias, Els Vells, baix la direcció del senyor

demá,

Roji.

molt satisfet de la execució y de les obres,
•

El dijous, día 2, tingué lloch á l'
Associació de
Lectura Catalana 1' inauguració de la segona
de
les Manifestacións artístiques dedicada
aquesta als
Exlibris, conforme teniam anunciat. el Sr. Guhern
en breus y
ben dites paraules dona per overta 1'
Exposició en nom de la Diputació provincial que la

LA ESCENA CATALANA

patrocina

Es interessanttssima aquesta exposició,
donchs s' hi. troban exlibris moderns y antichs,.
catalans y extrangers, de tots els mellors artistes qu'
han conreuhat aquest gente d' art.
Aquesta Associació fa sabies á totes aquelles perso
nes que no.siguent socis ni artistes ni expositors vulguin
visitar l' Exposició, que poden adquirir Garnets d'
entrada al preu de 2 pts. en el locil de
Associació,
Trafalgar 36, y demés establiments que tenen el .cartell,
carnets que serán ademes valits per les demés tuncións
y actes que 's proposa celebrar dita entititat durant els
dies que 1' Exposició sigui oberta.

Joyosos

's

bregan— ab lo ventitjol,
aygues—sentida cangól...

cantant ab les

Papellona inquieta—s' atura en un llir
espira—son flayre diví...
besada—prompte s' esmunyí,
vers iluny es-terres—san vol dirigí...
Lo pobre llir d' aygua—sentí greu tristor...
sempre
anyorava—aquell bes d' amor...
Va perdrer sa flayre—fins que '1 coll-torgál...
Ab lo dolc oratje—may més 's brega...
Muy mes ab les aygues—cangóns mormolá...
May mes 1' aura pura—son bes li donal...
la besa, y
De la flor

CD
Una rectificagió.
Per equivocació de caja, en l' anunci de la obra
Entre Boires, publicat la setmana passada, constaba
el rpreu de 2 ptes.; sen aixís que debia haber dit o' 50
Ptes., tal coto está expresat en el número d' avuy.
CZ)

7

Pobre lliri d' aygua—pobre lliri blanch...
Morí d' anyoranga—y restá en tre'l fanch!...

JAUME

DE

MUR

Y

B.

130131115031*44

AUCELL DE PAS

Secció administrativa
Avuy debém

vert, al

d' apuntar al llibre

ex-corresponsal de Moya, Sr DALMAII, á
aqui, no habentnos pagat ni donat cap expli
cació á favor del seu comporta ment, el reco
maném á les empreses editorials y á tots
quants hagin de tenir relacións comercials
ab eh.

***
Preguém als Srs. Idelfonso Pamies, de
Va)ls, y Joseph Estivill, de Vilassar, que pro
curin contestar á nostras cartas suplicantlis
que 's posin al corrent en nostra adminis
ENR1CH

BORRÁS

tració.

Tenun entre nosaltres al eminent Enrich Borras,
qui estará en Barcelona fins el día Ir, que marxará
cap á Canaries ab sa companxía formada per veri
ficar aquesta tourné, que 's prollongará arrtvantse fins
á América dita companyía contractada per un caude
lós empresari.

o

Correspondencia
Lluis Sane

Escofet:
na

(S. Felíu G.)

La obra

que demana

.7", Estrada (Sallent):
seuyor, ja esta pagat fins el

Rebut y enviat.-

—J. Barris: Si

vides las tres

suscripcións

no

está

Enviat

impresa —R.
lo que denla

31 del any

passat

Ser

desde el número 66 —E. Poch y Mora: Re

sagells, pagat fine 31 Mars —J. Muzart: llarga y magre.— Ramón
Huguet: Rebut y enviat. El drama de que 'm parla val dugues pesse
buts

tes. —J. Torrent:
Gratovit: la
hi

qo niri d' agua
A la Srta. Na Dolors

titjes daurades—apar sien d' or...

de faltas de

Imprempta
Lopez.

Voreta del marge— que dona á n' el ríti,
molts lliris y creixen —en sent al Estíu...
Ne son lliris d' aygua—de gaya blancor;
ses

há

la idea está bé pero la rima

impressió es flaca,

es

molt incorrecte. —J

!' ante anirá.—J. Colonter:

Donchs n'

correcció.—

de LA ESCENA

CATALANA,

Petritaol 2.

=-

BARCELONA

''',11111~0

©~15~
PETRITXOL,
CARRER
BONAVIA,
IMPREMPTA DE SALVADOR
—

C211

o

SEGONA

Un volúm

ab las dotze

LtA

quadros

Eb Flbb DEb REY.
Tragedia

en

50b 50bET...
@

llutti del Tenorio.
S1 meu parargues.
plat & arrop.
G1 burro dels cops.
!Grrant!

SANTA ESPINA

Rondalla d' espectacle en 8

(Balda RO5FI.
Efl P0b170RFI,
MEIR Y CEb.

tres actes y

comedias DEU Rals.

MILLÁ

NOUS MONÓLECHS DE LL.
HAN r-ORTIT:

ANGEL G U MERA'
1

SÉRIFI

Las Bonas Obras.—Un llaminer castigat.
Noblesa d' anima.—E1 Reyet de casa.
Vosté senyor galán...—Aucellets fora del niu.

El Cainsi del Cel.—El Baylet de la Masía.
La Enjogassada.—El Quarto de las Ratas.
Els Noys Poruchs.—Quan seré gran.
=

comeáias

originals de G. ae 11111S

PRIMERA SERIE

Cada comedia UN Ral.

PIES

2 PTES.

en vers

Drama

en

tres ocies

2

Drama

en

tres actes

2

Drama

en

bes actes

2

c9)

BARCELONA.

olocció de dotze

Noys

Teatre de

2.

Céntims

10
10
10
10

id
id.
ia.

10ia.

TEATRE VILANOVA

GA

A
»

hortolá.—A

Un volúm que conté 'Is següents sainets:
compra maduiaeal—Les bodes
Oriental.
L' ase del
Cirilo.
—Ilustradcs
Alcalde.—La
viuda.
I`
casa
1'50
Mollné. Tel plega/ Ptes.

IQui

—

d`

—

en

dibuixos de

.

NOrE7 AT

Tragedia

REY Y mon3o.
Tragedia

en

en

tres actes

tres actes y

2

De la ciutat vella

en vers

2

Discriperons

en

prosa, per y. V. coLomz.v.ds

La Colla d' en Pep Mata
ó Els aldrtirs de la Inquisició

ENTRE 130IRES
original de
un acte,
FORS
COLOMER
FEBE

Drama

en

0`50

Pre>1.3.

Sainet en
PREU:

PIES,

un

Extravagancia

en

acte,

original

l'reu: UN

IGNAsi IGLESIAS
UNA PESSEI A
:

Comedza
I)

AS-1/.4.RA2...5

Preu

rEs

en un
•

:

.

Ral

Tot ha anat he.. !es

de

ízete, eseriia per R.
•

"

.

.

.

:

un

noy!

Franqueza Comas
UNA

Pesseta

setmanarri carrer
se troban
de venda en la administraciá 4' aquest
Les obres anunciadas en aquesta plana
d' aquestes obres, té de
solicita
alguna
Barcelona.
81gü
de
fora
Bonavía,
Si
Petritxol, 2. Irnprempta de Salvador
Miltuo, ato, y la rebrá á volta de correo, franch de
acompanyar import en sellos de 15 cts., 6 lliuransa de Giro
rol,
import
del mateix.
acompanyar
un
porta. Si bo desitja certificat té d'
—

@j

:

Yuguet aimich, ter y.

SALVADOR BONAVÍA
:

keznal de

Cf),ATS DONAS

espatllat
un

oi

OPII'.1 NOVA

easat...

burro

arte,
:

iDARRERA HORA!

Horne
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s
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