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Sa setmana entrant: Un` obra sencera, Historia de Cristoful Culóm
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PRINCIPAL

Joaquim

a.mor.—Drama
Riera y Bertrán.

en

tres actes, de

Desde l' estrena de La Hostalera de la Vall, al Nove
tats, no recordém haber vist res més de nou d' aquest
celebrat autor.
Si en aquel! temps, en 1' época del Tocats del' Ala, se
hagués donat al públich aquesta Cadena d' amor, no
dtbtém en creurer que hauria obtingut un éxit satisfac
tori, falaguer...Mes layl (y dihemho així, ab tó melodra

mátich):

hoy
qu'

lasciencias adelantan

es una

barbarztat,

diu el célebre saineter, y per aquest motiu ens hem
de pendre 1' últim drama del mestre en Gay Saber, com
una ignocencia tramada sols per distreure á les noyes
sensibles.
Pro com que en Joaquim Riera y Bertrán, avants
qu' autor dramátich, es un bon escriptor, y com qu' els
mérits literaris sempre son mérits per anys que passin,
tením que la obra está molt ben escrita y aixo ajuda
bastant á que la creguém aceptable y fins la aplaudi
ssim en consideració á la respectable firma del vate.
La Morera y en Gimenez van estar divinament be en
sos papers. Molt correctes y
aplaudibles les demés fi
gures qu' eran: les Sres. Baró y Morató, y `ls Srs. Puig
garí, Ballart y Vinyals.
com

CENTRE NACIONALISTA

REPUBLICÁ

(Gracia)

autor; ab lo que '1 senyor Valles ha fet un bon servey
al nostre públich condemnat á coneixer aquesta obra
mestre per l' irrespectuós a rrenja ment castellá que d'
ella en feu el despreocupat senyor Villegas ab el títol
de El bajo y el princzpal.
L' honor, bu excelentment interpretat pel quadro
dramátich d' aquest Centre
La senyoreta Hernaradez dona proves de possehir
verirable talent artistich, en la interpretació del dificil
caracter de 1' <Alma»; la senyoreta Fornes ni que no
tinga potser les escepcionals qualitats que exigeix el
paper de «Lenora» que se lí confiá, se sortí airosament
del pas, y les senyores Amich y Antigas ajudaren á
arrodonír els conjunts.
El senyor Xuclá en la encarnad() dei «Baró de Trast
Mont», exect:tá un trevall digne de sincera lloansa per
la presentació del tipo, per la justesa del color ab que
entona els conceptes y per la pose elegant y precisa
del gestos. No menys digne de nostre aplauso fou la
execució que doná el senyor Bertran al seu personat
je, vehement, y noble, impetuós y pié de sentiment.
El senyor Caldero se somingué discretament tota la

representació y

en sos

respectius papers

se

SALÓ

MONTSE RRAT

home

de

la.

pell

(Arenys de Mar.)
del os-- Visió,

de

S' estrena

una

decoració deis Srs. Castells y Loret.

Lb' zion.ar.—Drama en 4 actes, original de H.
traducció catalana de Joseph Valles y
Ribó.

perfecció.
La tessis,

com indica '1 nom de
obra, es 1' Honor.
L' honor per' en Sudermann no existeix. «Aixó que
nosaltres en dihem honor, no es més que- 1' ombra
que projectem, quant ens il-lumina '1 sol de la estima
ció pública.» Y així, insensiblement, per graus, va de
senrotllant un verdader tractat d' honor, satirisant al
ensemps ab exquisida pulcritut als honorables, cor
tesos... refinats ciutadans. La sátira d' en Sudermann,
sense ferir, sense fer mal, edifica, donchs proposa subs
tituhir la quimera del honor, variable segóns les castes,
pel deber qu' imposa '1 respecte del sentiment.
El senyor Valles y Ribo ha traduhit aquest drama
ab carinyo y pulcritut y donant proves de possehir
envejables qualitats literaries; y encare que 1' original
alemany ha sofert en la traducció alguna modificació,
persisteix en ella integralment el pensament de

,

ori

Joan Draper, ab musica de Xavier Aymarm.
Es una bonica producció ben desenrrotllada, que fa
son efecte y que fou rebuda ab molt aplauso
Noys Buxadé,
Les noyes Flons, Crusat y Buxadé,
y Fors, acompanyat deis Srs. Mayola, Estengre y Bu
xadé, foren molt aplaudits.
ginal

Sudermann,

L' autor, avans d' escriure aquest drama, observaría
molt bé la, Societat, s' hauría posessionat plenament
deis secrets de la vida y coneixería la Estética á la

distingiren

també el senyor Nolla, Adriá, Claramunt y Rojas- Els
demés no descomposaren el quadro.
,La direcció escénica á la qual, sens dupte, se den
bona part de 1' éxit, resulta impecable.
Actors y traductor foren cridats .al final de tots els
actes y aplaudits ah entusiasme.
Nostra coral enhorabona á tots.
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En Fuentes d les portes del Cel.
Dialech.

Rinnn, rinnn,

rinnn.
vd!

—

!Agua
digués Llucia!

Un servidól...

—

Com si 'm

?Qui hi há?

lentes!

—/En Fuentes;
veydm si os recordará!

—?Creus que
—

conech á tothom?

Qui hi ha hagazt mes popular

que

/o?
-Tens de dispensa, ;

LA ESCENA CATALANA
sé qui as, ni sois de am.
—Eý,mestre, que só un' estrella
no

,

del art!

—ctSi?...doncs, bon profit,
que, ningtí ho haguera dit
ab eixa ven de ti/ella.
Mes, ctqui sou, qu' ah pretencións
semblants goseu presentarnos?
Qui podría reventarvos...
de riure, en mil ptoduccións.
—crA n d mi?
—Mezttres vaig zuure
vais- ser jo el hazme reir
uns admiradors qu' ahir
ab mi 's morían de riure.
—ct Rizo e?
Fins al os del molll
Vos/re nom digneunie, amich.
—/Ah, mon non: !Es Prederich.
Y res mis?
—

—

—

—Fuentesy Cali;
galant!ove desde nano,
aplaudzt ab mo.ts honors,
y (2 mes, deis comichs actors
era ja '1 mis veterano.
Al tea/re, mon palau.
ahont conquert mil llorers
fent pagesos y guerters
y d voltes papers de Pau,
vazg adquirir tanta fama
que, no ha dubteu pas, Peret,
es de !ley y fins de dret
lo que de mi el celreclama.
Reclama qué?
—Ma piesencia
que, per xó m' hipresentat
y per vos hi demanat.
—?Per fernos riure?
—Ab frecuencia.
—Entren, don.chs.
—Donchs ab permis;
y al fi consti qu' era hora.
—,Passeu els peus per I' estora
avants d' entra al Paradís
—Queda complert mon anhel.

de admissió de treballs fineix al mitjdía del día
de Maig vinent.
Forman el jurat eis senyors següents:

primer

PRESIDENT: Rnt. Sr. Yaume Collell, Canonge de la
Catedral de Vich.—VIS-PRESIDENT, Don Frederich
Rahola y Trémols.—VocAbs: D. Artur Masriera, D.
Antón Elías de Molins, D. Leoná Solery March, D.
Miguel Yunyent, D. .Francesch Maten Pornells, D.
Ramón E. Basseg-oda, D. Emzli Blanxart, D. Yoseph
Solá Bofill, D. Yoan Elías Creus, D. Yoseph Termes
Carreras y SECRETARI, D. Emili Pascual Amigó.
Els temes son:
La flor natural, tema lliure, debent elegir el guanya
dor la Reyna de la festa.
Poesía de esprit patri sobre '1 fet histórich del 6 de
Juny de 1808 ocorregut en les altures de can Massana.
Altre que canti les glories deis somatents de Cata

lunya.
Disertació que probi que la primera y mes ferma
base de tot patriotisme y especialment del espanyol en
1808, se troba en la Religió, Ó siga en la fe cristiana y

práctica.
Composició en vers de tema lliure.
Altre composició de tema lliure.

en sa

Trevall

en

prosa sobre la influencia y part que hi

memorables jornades del
en les
Bruch.
Altre sobre la influencia del esperit regional en els
fets del any 18o8.
Elegía heroica als héroes del Bruch.
Aplech de epissodis catalans sobre la guerra del
Frances, que á la vegada que fassin referencia á
aquesta comarca, puguin servir de noble exemple als
que vindrán.
Els premis consisteixen en objectes de art deguts á.
diferentes personalitats y al Consistori
Els premis que no sigan retirats el 30 de Septembre,
se considerarán renunciats.
Se concedirán accéssits.
Les altres condicións son les de costúm.

prengué el clero

Yare,feumepas, borter,
veureu c.311

qu'

un

lambí por ser
vagi al cel.

actor se 'n

ABELARD COMA TR4VAGLIA
Centre Nacionalista

Republicá (Gracia.)

La funció á benefici deis senyors Xuclá, Bertran y
un éxit del que 'n guardará un bon recort
1' escullit públich d' aquest teatre.
Els beneficiats reberen moltes mostres de simpatia
que 's traduhiren en infinitat d' aplausos y presents.
De la estrena de la traducció del drama d' en Su
derman L' honor, en parlem en el seu lloch correspo

Caldero, fou

nent.

L' Ajuntament del Bruch per conmemorar el primer
centenari de les glorioses jornades del 6 y 14 de runy
de 1808, ha acordat celebrar un cei tamen literari qual
repartició de premis tindrá lloch pel Juny y quin plasso

En Sirena de 1' Apeles Mestres, s' hi feren aplaudir
la senyoreta Hernandez y els senyors Bertran, A driá,
Xuclá, Caldero y Godo.
Per demá diumenge s' anuncia La Suripanta y el
xispejant diálech Astronomía Cómica, deis Srs. Millá
y Bonavía.
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Sras. Cardalda y Arassa, y els senyors Nolla, Pascual,
lila, Mora, Tornató (E.) Guardi (P.) Pes y Batet.

Centre Autonomista de Sant Gervasi

El dia rs posaren en escena baix la direcció d' en
Pere Boquet la comedia en 2 actes d' en C-riaccosa
Tris/os amors, en quina representació pogueren lluhir
ses facultats de verdaders actors els Srs. Boquet, Serra
(J.) y senyoreta Parsiva molt ben secundats per els
Srs. Vall y Serra (E.). La Sra. Lorán molt bé; la nena
Serra, es una verdadera actrIu en miniatura. Els feli
citém á tots y fins á un altra.

-

Ateneu

Baix la direccció d'

Victoria Vila s' hi represen

en

diumenge passat les obres catalanes Calvarz
anzunt y Un beneyt del cabás y les castellanes Los in
separables y Los valientes, distingintse en 1' execució
els Srs. Vila, Roca y gérmans Prats y la Srta. Hostau.
taren

Fraternitat Republicana Instructiva ( C/ot.)

Dissapte, á la nit, tingué lloch una funció composta
de 1' obra Juan de Lanuza, segona representació del
monólech d' en Joseph Castells El plor del vell y Un
g-epich cantant victoria, desempenyant un paper bas
tant ayrós la Srta. Boulé y 'ls Srs. Canadell, Ros,
Rovira, Marcó y Vilá.
agradarnos
Elplor del vell, si hem d'ésser franchs
mes el dia de 1' estrena, desempenyat pel propi autor.
L' obra castellana també deixá bastant que desitjar.

Republicá (Les Corts.)

Centre Tocinayres

(Colla

dels mal

avinguts.)

ab un ple á vessar, va posarse en
La mare eterna, sortintne bastant ayrosos la
Srta. Fernández y ':s Srs. Andrés, Pelegri, Hereta,
Valls y Falcó.
Acabá la festa r.b el divertit juguet A pel y d rapel.

Dissapte passat,

escena

va

Ateneu

El

diumenge tingué

de Sant Gervasi

lloch devant d'

una

escullida

concurrencia, la primera vetllada, de les projectades
per donar á coneixer en aquest Ateneu, escullides
obres modernes. Comensá en M. Boadella Ribó Ile
gint assaig de conferencia «El teatre. Sa influencia
aplaudida, atacant al
en la cultura popular> molt
moltes voltes asquerós <género chico», haventshi no
tat alguna murmuració entre algun espectador que no
ho comprengué prou bé. Després baix la direcció d'
en Brossa 's teu Els sepulcres blanchs, distingintshi
la Srta. Prats, que encarná molt bé '1 personatje que
representaba y secundantla la Sra. Zamora y els joves
Flaquer, Obiols, Prevosti, Serras, Girbau y Alsina, que
formaren un conjunt bastant aceptable. El toonólech
Boca d infern recitat pel Sr. Massot, molt bé.
En preparació, La rnd de mico, L' intrusa y altres.
Café

nou

Associació de

Lectura

Catalana

Aquesta associació estrená '1 dimars á la nit el mag
nifich piano, enviat á cercar exprés á la casa Rhomild
d' Alemanya.
El Recital compost d' escullidíssim repertori, rre
á cárrech de Na Carlota
dament ovacionada.

gué

Campins, qui

Diumenge posaren en escena la comedia Castor y
Polux, dirigida per en Francisco Figueras y essent
desempenyada per la Sra. Maria de Guri y .1s seny'ors
Font, Aleu, Carreras y Vachier, obtenint merescuts
aplausos.
Seguidament representaren Los Puritanos essent
executada per les senyores Guri, Lluisa d'Aleu, Herre
y Maria Lluisa y '1s senyors Font, Aleu, Roca, ger
Herrera, Vachier, Coll. Carreras, Calveras y
Fuster. Molt be '1 mestre Sr. Puiggali.
Per demá La cruda.
ra

mans

Eura

(Ateneu obren del distrícte

representarse les pesses: Als
El
peus de vosté y Troneres, habent sigut aquesta última á
cárrech de la Sra. Sanchez y `ls senyors Oliver, Alsina,
Farreras, Aguilar, Alcoy, y Pastor, que ho van fer bas

trajedia Mary Cel, rebent aplausos tots

tant be.

Torrents, Torres y Farrés.

van

El diurnenge, els mateixos representaren Un mort
ressucitat y De panxa al sol, que varen fer riure molt.
Foment Artístich de Sana

El

diumenge

se

representa '1 drama

El médico de los

ninos, ab molta justesa, per part de '1s senyors Serra,
Carbonell y la senyora Zamora y altres.
Finalisá la festa ab la pessa Lo llit del capitd, que
fou un panxó de riure pel públich qu' escoltava aten
tament y del que `ls aficionats s' endugueren 1' aplau
diment general.
A n' aquells dignes joves qu' en la manera de re
presentar, s' hi veu gran entusiasme pel teatre, en
viem nostra felicitació.
Noves Arta

El diumenge tingué lloch la representació de Te
execució.
ira baixa que obtingué bona
Hi prengueren part les Srtes. Sarbosa, Franquet,

repeti

Propietaris (Sant Gervasi.)

Circol de

(Passeig de Sant Joan,71)

dissapte passat,

fou

tercei .)

preciosa
qu' hi pren
gueren part que foren á mes de la sra. Gil, sls Srs.
Mallorqui, Mas, Mestre, Deop, Icart, Font, Esteban,
El

diumesge passat, posaren

Centre

Popular

en

Catalanista

escena

la

els

(..)amt Andreu.)

Aquesta honorable entitat va inaugurar el passat
diumenge la secció de teatre ab la representació de
Les Euresdel MIS, prenenthi part, entre altres, la Srta
Morera, quins mérits hem aplaudit vares vegades en
de Sant Marti,› y '1s Srs.
Plaza, Trullás y Bordoy.
Fontanet,
Tresserras,
Serra,
«Ateneu Obrer Catalá
Per fi de festa A pel y

drepel.

La Unió Gervasienca

posaren en escena Agencia d' in.
y el dramet d' en Toseph Burgas,

Diumenge passat

_foz mes comercials
Calvari amunt.

Abdugues obres forendirigides per D. Pere Calveras
y desempenyades pels Srs. Papaceit, germans Calve
ras, Trujols, Casadesús y Srta. Amparo Ferrandiz.
Per demá '1 drama de Iglesias La mare eterna.
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L' Armonía Cortsense

y á benefici de la Viuda y fills de
Francisco Mir y baix la direcció de D. Joseph Ojeda,
entre altres obres posaren en escena 1' aplaudit monó
lech d' en Fontova L' ultim grahó, recitat pel dit Sr.
Ojeda, essent molt aplaudit.

Dissapte passat

La

Filantrópica (Gracia.)

D' aconteixement pot calificarse la funció ultima
celebrada, ja que baix la direcció del Sr. Ro ig
desem
es posa en escena '1 drama Ole//o, siguent ben
penyat per pan de tots quants hi prengueren part.
ment

`Ded

5

"Itlo,ks

-

911

nobtrs5
earre3port,

MANRESA.—«Sala Montserrat.» Les últimes obres
aquest teatro, (en el qual s' hi han fet
gratis millores, engrandint 1' escenari,) son: El pajaril,

representades

una,
no vulyis per tu y Tres per
interpretades pels aficionats de la casa,
'1s joves Srs. García, Tarrés y Singla.

Lo que

essent molt ben
Srta. Leffitte, y

Pera el 15 estaba anut ciat I' estrena d' un drama en un
y dos quadros, titulat, Lo decret dei Rey Herodes,
escrit per M. Miravitllas.
«Circol Manresá.» Díes cerera ola aplaudits afieionats,
representaren ab rnolta justesa Lo retorn de Palestina y

acta

rells

Oh,

com

damisela pulcra d' ulls de cell
volta, al passar,
encens d' amor;
blanca, tant hermosa y tant crudel,
t' escau aquest ayre triomfadorl

jo glateixo

Bé ho sabs que

bé ho sabs que may

al teu passar,

me canso

sustrens,

y 'ls célichs nlls

l' ansia ardorosa del

d'

per no

meu

dols

estimar;
llegir

patir.

jorn mos ulls brillaven,
passió;
Te 'n recordas?...els teus també miraven;
no sabias que dirme, si, ó nó.
Ten recordas?...un

encesos, blaus d' amor y de

pot ser
girarse tos

No
el

un

voldir qu

voliaineja de
Vol dir

que t' oblidis d' aquell

jorn;

sobtadament,

ulls

munt de somnis al entorn

ton pensament.
l' esperit,
ornejat de gloria,
rival ensoperbit,

qu' ets

meva en

y que 'm voldrfas
vencent al

meu

Mes, per

guanyarla, jo ja

tu bé sabs
no

qu'

no

ve!!,
lluytar;
fosques, al aucell,
'm

li valen les ales per volar.

Has de mirarme

un

colp, un colp

no

més,

aquel! jora que varem viere tant...
aixis, quan al rival hauré sotmés,
á oferirte vindré 'I meu cor sangnant.
com

Oh,

damisela pulcra d' ulls de cell
encens d' amor;

que blanca passas, y m'
mirantme ó no
que t'

emportas

mirantme,
la vida del

RODA DE VIC11.—«Unió rodease.» El día 8 va tenir
lloch una magnífica festa, represeitantse el monólech L'
esclau del vici, molt ben interpretat pel jove Casadejús y
el non dialech d' en Bonavía y Milla Astronomía cómica
que obtingué brillant execució per part deis Srs. Baucells
y Vila.
El día 15 se representa Lo joch deis disbarats y Un
eclipse delluna, ab regular execució per part de la Sra.
Lázaro, Srta. Garriga y Srs. Domingo, Soler, Rosanas,
Prat, Vila, Castells, Roselló y Martí.

REUS.—uCentre de Lectura.» Dissapte y diumenge,
tarde, repetiren, al 1' éxit de sempre La Cirereta.
Diumenge, nit, alternados ab hermoses pelícoles, repre
Rialles y
sentaren Mentides que no fan mal, La Cirernta y
Ploralles. En aquesta última hi prengueren part les Sres.
Ferrer y Basseda y 'Is Srs. Manuel-lo, Aleixandre y Sana.

justesa,

essent

sento

m' animan á

á les

Obren» L' altre diurnenge inauguraren la tem
de quaresma, els aficionats d' aquesta societat, ab
el drama La portera de la fábrica; tots els intérpretes
foren sorollosament aplaudits.
Son esperados ab inpaciencia les obres catalanes.

Tots desempenyaren Ilurs papers ab molta
mol t aplaudits.
Dilluns repetiren Malles y Ploralles.

per mereixer d' Amor la gran victoria.

siga teus ulls

boigs.

porada

cada
tant

y

«Ateneo

111121F1

eta ben
mee

Els simpátichs afi
OLESA DE MONTSERRAT.
cionats han comensal la série de funciona que 's proposan
celebrar en el nostre teatre Principal durant la quaresma.
L' obra escullida fou el drama La Fornarina que va
resultar moit ajustada.
Sr.
Per fí de festa van fer Lo secret d' un testament del
Argila y Font, en quina representació el públich hi va
riurer per les butxaques, habentshi lluliit de debó en el
desernpenyo deis seas papors, la senyora Alavedra y els
senyors Matas (R. y M.), Balada, Campana y Casanovas.
—

crudel,

corl

A. CALDERER MORALES

SANT PERE DE RIUDEVITLLES.—«Recreo Rinde
«Agrupa
vitllentse.» Diumenge passat, els aficionats de
represenlaren el
ció dramática catalana» de Vilafranca,
drama Un manresá de l' any vuyt, ab bou desempenyo,
rebent aplausos els senyors Morera, Olivella, Montaner y
Aguilera, havent de fer nahnció deis senyors Pons, Solé,
Rauet, Escrivá y Saumell que ajudaren en 1` iuterpretació,
y de la dama Sra. Antonia Forges que interpreta son
difícil paper, ab una justesa admirable.
Per fi, la divertida pessa Eta Tremendos, en la que Iluht
Olivella y bé els senyors
sas facultats artísticas el Sr.
Pons, Aguilera, Escrivá, Montaner, Rauet y Saubiell.

!'"
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SANT SADURNÍ DE NOYA.
«Cassino Aliansa
Fraternitat.» El diumenge passat, per la companyía de
aficionats «L' Avene», ab le cooperació de les senyores
Riera y Fernandez, se representa el d'ama trágich del
Iglesias, L' Escoraó.
L'execucio estigué bé, per part de les susdites senyores,
Fábregas y
com també deis senyors Jansá, Codina, lsart,
Ventura.
Teuim de fer apart de la jove y simpática actrlu senyo
reta Antonia Riera, que desempenya en gran maestría son
papar de «Laya», estant en totes les escenes ajustada,
principalment en la del final del tercer acta, que estigue
a
altura de les actrius de mes fama.
Per fí de fasta 's posá Un viatje de boda.
—

en

3ANT

JOAN

escena

Muralla de

DE

-LES
ferro

A

BADESES.—«Art

ab farsa estudi de

santjoaní.

sos

»

S'ha

posat

papers per pant deis

prineipals aflcionats.

NOTA: .Per excés d' original d?ixém de Publicar Co
de Poni de la Selva, Sabadell, Masnou,
Santa Coloma de Tarnés, Reus, Castellar del Vallés y
Navarcles.

rrespondencies

SANT BOY DEL LLOBREGAT.
El diurnenge,
dia S, inaugura la temporada de quaresma la cornpanyia
de sarsuela del «Ateneo Samboya.» Es posa en escena
El primer dia, distingintse notableMent els Srs. Romea,
Aten v Pagés a qui feren repetir el duo final, sent molt
la simpatice tiple Salud Rodriguez.
Tainbe 's representá El gorro frigio. Llastima que „no
tiriu més cap el repertori catalá.
—

aplaudida

LA BISBAL
«Principal.» Va representarse altre
diumenge La bona gent ab gran perfecció, per la compan
yia d' en Gatuelles, haventse distinga molt la Srta. Daro
qui. Per pessa 's feu Un viatje de boda.
—

RIPOLL.—«Cassino.» Ab Muralla de ferro, els aficio
han donat una funció á benefici del Sr. Llagostera
que 'e troba malalt fa Lemps, habent obtingut bou
resul ta t.

nets

TARRASSA.—«Principal.» El dia '7 debuta la competí
yia d' en Piera ab Terra baixa. Han representat entre
altres obres La pecadora y Tristos amors ab éxít colossal.
Formen ei
quadro de corupanyia les Srtes. Fretnont
Verdier, Roca, Serrano, Verdier y altres y 'ls Srs. Espino
sa, Cosmo, Munt, Amorós, Bachs, Banyeres y altres.
IGUALADA.—«La poncella.» Aquesta lluhida societat
funció pel diutnenge passat ab Lo ferrer de tatl y
pel dia de Sant Joseph ab La monja enterrada en vida y
El drach.
anuncia

PRINCIPAL
El monélech Entreacie, d' Escaler, representat pel
va resultar be per
autor y 1' intérpre
le fundó donada á benefici del cantant Conrat
Giralt, En la també hi va pendre part la Sra. Dernis,
cantanta del Liceo, qui representá junt ab el benefi
ciat un fragment de la ópera Gli Ug-onottz.
Avuy, dissapte, benefici del primer galán jove có
mich, el simpatich Ferrán Capdevila Guerra, qui ha
escullit un bonich programa del que 'n forman pan
les comedies Agencia d' informes comercials, Cura de
moro y La reyna vella.
Com qu' aquest actor per ara
sembla que be les enfila.
tot hi sent molt jove encare,
auguro qu' en C apdevila
fará recordá á son pare.

gran

te

Santpere,

en

de que per la present quaresma se re
gasto el gran drama sacro de Guimerá•
.'Jesús de Nazareth.
Ah! Me 'n descuidaba; per dimars, benefici del
apreciable actor Ginestet, ab escullit programa.
Tením

noves

presentará
poble.. Darrerament s' hi va posar en esce
Ignoscencia, junt ab nitres sarsueles castellanes.

BLANES.—«Casa del
na

El somni de la

aOrfeó de Blanes.» Demás

capitd.

y la pessa El llit del

posará

en escena

u ha ganes de

el drama Di Pólvora

presentar aquella

á tot

-

obra ab

propietat.
dijous passat estaba anunciada en la «Casa del poble», una
fundó teatral, composta del drama d Iglesias El cor del poble, el
dialech de Milla y Bonavia Astronomia cómica, y la joguina d'Asma
tota

P

ROMEA

er

ats L' ánima

en

pena.

Proximament,
rLa

barca

estrena de la

preciosa

obra

del

insigne Iglesias,

nava.

OLOT.—«Ateneo obrer.» El día

fonda

y Rhin

primer

se

posaren

en escena

les

y el

pretado.
"Institut oloti." També hi
ab acertat

hagué fundó, lent

El senyor

BADAL ONA.—"Cofraria del P. C. de Marta." Els
aquest centre han representat la sarsuela Setze judes,
joves Mas, Nadal, Pulgar, Galcerán y Fornaguera.
"Gent nova." Ab el gran drama d' en Pitarra Lo

que

secretan,

desempenyo.

drama d' en

Burgas

impresioné

Calvari amunt

butant

va

Ab motín del benefici d' en Goula (que va anar de
s' han reproduhit Las francesillas, de Pitarra,
ab el mateix éxit de trenta anys enrera.
Per demá, diumenge, s' anuncia 1' estrena de Aigües
encantades, de Puig y Ferrater.
Per dimecres vinent, funció á benefici de la cele
brada actriu Antonia Baró, estrenant una comedia
deis Srs. Vilaregut y Maristany que dú per títol Mira,
Per casa.
Está en assaig per estrenar aviat, la comedia En
Yoan deis miracles, del gran Iglesias, per quina obra
es pinta una decoració.
Durán la quaresma se reproduhirá el tant celebrat
drama sacro d' en Pitarra, yudas de Kariot, anant el
paper de protagonista á cárrech del expert galán

primera),

monólech d' en Pere Aubert,
Nadalesch pel Sr. Vila que 'n tregué bon partit.
"Centre obrer."
eltre diumenge 's representa el ~aleen
Sacrilegio, Campi guí puga y la sarsizela La festa mejor. Bona inter

pesses Parada y

Continúa l' éxit del monólech d' en Melitón Gon
zalez ab pelícu/es d' en Picarol, Historia de Cristofol

donarse

á n' aquest públich.

una

aficionats de
lluhintshi els

monjo

negre y el

escullida

fundó,

LA ESCENA CATALANA
Modest Santolaria, y el de « lhonás» á cárrech del
galán jove Gimbernat.
Ab Yesús al Principal
y ab
udas aquí á Romea,
si es topan, per un casual,
s'
m'ara un sacramental
j Que venga Dios y lo vea!

nou

APOLO
ha Reina Catalina de Médieis.— Drama castellá en set
en Toan Bta. Ensenat.
Pot l' autor vanagloriarse de la seva perillosa
Lasca, donchs mercés á la extraordinaria experiencia
escénica que posseix pogué eixír triomfador d' una
trama que'n mans inexpertes hauria fracassat y aquesta
bona qualitat pera 'I conreu teatral la demostrá als
últims actes, ab tochs efectistes que foren potser els mes
corprenedors, els mes humans de 1' obra, y els que
mes aplausos conquerit en. La psicologia tosca, mons
truosa de la reina Caterina de Médicis signé definida
ab tota sa nuesa, les autócretes ambicións de reina
predominada pels críms, subjugá al públich y aquest
realisme feu que sigués escoltat el drama ab fervorosa
atenció, (cosa que no s' acostuma gayre), y aixó es una
proba que justifica 1' éxit franch, expontáneo en que
fóti rebuda l' obra.
La Srta. Caparó, tingué moments acertadíssims. El
notabilíssim primer galán Frederich G. Parrefio, ens
agrada molt en son difícil paper, y ens convenceren,
com també els Srs. Perelló, Rubio, Guilemany, Furquet
y Carnicero.
La presentació escénica, correcta. L' autor y artistes
foren aplaudits y cridats a les taules.
actes d'

SALÓ

ARN

posaren en escena el drama Marta Rosa,
el que obtingueren molts aplaudiments els actors
Guixé, Marcet, Munné, Alonso, Cinca (E.), Ferré y les
actrítis Sala y Sagués.
També s' han representat les obres D. Gonzalo ó 1'
orgull del Gech y Sol solet... totes representades ab
molt éxit.
Divendres celebrá benefici 1' aplaudit actor Venanci
Alonso representant á mes d'un drama castellá, la pessa
Lo znarit de la Viudeta. També s' estrena el drama en
un ácte de Joan Molins Yoventut marcida, del que 'n
donarém compte la setmana entrant.

Diumenge

7

Per pessa,

se

representa la comedia-diálech de Milla
cómica, ab bona execució y ab

y Bona vía, Astronomía
una

pissarra bastant

vella.

Propietaris de Gracia
representaren,
diumenge,
baix la direcciá del
primer actor Sr. Mautua, la divertid comedia en j
actes Un agregut de bozgs, en la que tingué ocasió pera
pogerse Iluhir la Sra. Bozzo, com també els Srs. Font,
Montera, Bello, Martí, Ferrer, Jordi, Bordeu y guiló.
La comedia en un acte Ensenyansa superior Li tre
gueren bastant acertada; quedant satisfeta la concu
rrencia, que ho demostrá ab sos aplausos.
Circul de

El

N OVE S
Nostre
En

aquest

drama

olletí

número acaba la publicació del
quadros, de Salvador Vilaregut,

en tres

La má de mico,
obra que ha quedat publicada en dos

selma
fi
nes, mareé á la nutrició de les planes y
de que per un preu faulosament económich
puga adquirirla tot aficionat que li agradi
•gaudirse ab la lectura de les boiles produc
eb.-ms tea trals.
La setmaua en trant, !gran succés!

Una obra

en

un

número !

Uncirá ínte
Li folletí del número vinent
xispejant y aplaudidissi.n monolech
de Pau Pa rallada
con

gro el

515TORIE1 DE CRI5TOF1112

en

TEA T RE

,DEL

BOSCH

arrenjada

al castellá per el reputat autor Joan Bta.
Ensenat, Los dos pilletes ab bona execució.
"

Societas recreatives
Artesá

"

(Gracia.)

El passat diumenge, se representá la comedia L'
enredaire, que tingué una interpretació esmeradíssima,
principalment, per part del Sr. Abril, sent molt ben
acompanyat per les Srte,.s. Lorán y Amat, Sra. Dernis

Puig (P. y T.), Garriga, Guilera y Porta.
La direcció á cárrech d' en Pere Puig.

y els Srs.

Desde avuy

dissapte,

pot afectuarse

en

nostra Admi

nistració, el cambi de folletins (en bona estat) per la
obra enquadernada, mitjansant la entrega de 15 cén
tiras.

(Gracia.)

Diumenge á la tarde posaren en escena la comedia
Viatge de boda y '1 joguet de 'n Figueras Ribot El
Rapte de la Sabina, qu' agradaren molt.
Al vespre, representaren la famosa obra francesa,

Més

preciosas caricatures, esbossades per el
mateix Meliton Gonzalez y acabades pel
popular caricaturista Joseph Costa (Picarol),
autor deis dibuixos que s'exibeixen á Romea
al representar aquest humoristich monólech.
ab

Altes y baixes.
La primera dama

jove

Joan Domenech,

que

ve

Carme farque y
feya alguns anys

el galant jo
treballaban

la companyía de Romea, han marxat contratats
pera A merica (Montevideo y Buenos Aires) en quina
primera població debutarán á 1' arribada.
En aquest teatre ha debutat c.orn á primer galan !o
ve, 1' actor Antoni Gimbernat, á qui li havém vist
fer El pati blau y L' alegría que passa, trobantlo molt
ajustat en sos papers y reconeixent en eh l grans cuali
tats d' artista, per lo que esperém veurel en altres pro
duccións de distint género á fi de poguerlo apreciar
per lo que val.
en
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VIATJE

DE

BODA

Drama en guau-e 1,ctes, de
Francisco X. Godo
(2 dames y 5 homes.)

Comedia en un acte
(2 dames y 3 homes.)
PREU.

PREu.

Pesseta.

.

(9,

El ball de la Candelero.
homes y

1

dona,

.

.

.
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vers.

1
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DOS Ptes.

2

homes y
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yz

vers.

z
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de Salnador Bonauía.

dona.

El les tasques...

»

R.

tspatibt

SURL'Y'ACH

-

Obra

UN Ral

céntims

cadí

PORUCHS

ELIS

DIÁLECH PER HOMEs.
y en vers, de LI. Milla y S Bonavia.

en

dos actes de gran éxit.

PREU:

LO VENTRE

humoristiques, propies pera recitarse en
VETULADES, REUNIÓNS, SOCIETATS etc..
per _7. M. Codolosa.
ro

\

UNA

:

Tot ha anat be.

jes

.

PES•:•F

1

un

noy!

A

Pesseta

Preti

una.
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en
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Preu
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Un uiatje d Barcelona.

acte, original.
Extravagancia en
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Original
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PREU
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