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CENTIMS.
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NOSTRES EMINENCIES

1

1
De

María.

PENÚLTIM FOLLETÍ
LA

DE

SETMANA ENTRANT

tiMa.rguaricia, ›Cirgu, en Icrobra MIQUETA
Principal.
MRRE, qu' es representa ab gran sixit al Teafre

12Lo

9 SR

fotografla Arnadeo.

ve•ra,

(11EIGI5TREIT
COMENSARÁ L'OBRA D'ÉXIT

ACTUAL

(I)IQUETEI Y 5 ei MEIRE

1

5 gq/ /4

1.5ce ra,
C9ratel
animades,

'F:51-Pette5

en

llenguatge correcte queldiu molt
cau aquella serventa al forn y una
la,
una gran alegría, puig, equivocant

fetes en
favor del autor;

parella

en

sent

grossa de Nadal ab la Grossa, donen per fet el séu

clQ, la?

sament.

Llástima que'ls

actors

no

l'hagtr2ssin pogut

ca

estudiar

més I
a Barcelona o el país de les gangues -Revis
cómich-ltrica-política deis senyors Pere Boquet y
loan Puig y Puig.
En aquesta obreta s'hi retrata o es pretent retratar

Bel)! herí!

ta
ROMEA

b'

amor

Comedia

D

eiliC1.—

en

tres

ctes, de Rol-ert
des Flers y Cailla
vet, traducció de
a

Caries Capdevila.
Ha sigut molt
ben rebuda aquesta

obra, que's sens
dupte de lo millo
ret

hit els autors de Miqueta y
tots els intérprets.

sa

mare.

qu'han produ
distingiren

S' hi

PRINCIPAL

Humorada en un acte, original
ha maldita de moda
de 'loan Mallol.
D'argument inversemblable peró feta ab trassa y
bon coneixement del teatre, es la última obreta qu'
hem vist del senyor v1allol, autor a qui ja coneixtem,
malgrat no haber estrenat fina avuy en cap teatre im
portant.
El públich s'hi distreu de debó escoltant les agude
ses del protagonista, personatge que en Nolla encar
na ab delicia y bon humor.
Els derriés tipos, encarregats a n'en Galcerán, a la
Baró, a n'en Sirvent y a n'en Capdeyila, sigueren molt
ben interpretats y donoren molt rellen a l'obra Aixís,
donchs, hem de consignar que tingué éxit y que un
copl' hagin filada les r,ocietats particulars no se
xarán escapar.
L'autor fou critlat y el senyor Nolla el va ensenyar
al públich.
-

SALA BALMES

pessehre.

-Humorada en un acte; Ile
de A. de Rius Vidal, ab música de S. Bartulí.
Aquesta sencilla humorada escrita ab llenguatge
fácil y pintoresch, atrau el públich, especialment en el
segón quadro que's presenta un péssebre ab figures de
carn y ossos, que recorda el memorable «pessebre de
Doíí Pan» y qual efecte plástich resulta forsa.
La música ab que va adornar l'obra el mestre Bar
tult, es sencilla fácil y agradable y en la execució s'hi
distingeixen els senyors Marieges y Cama, secundats
ab bona voluntat per les senyores Torrents, Rubio y
y Martinez y els senyors Llonchs, Rodriguez, Corberó,
Serrano, Perez y Rovira.

Benin

a

Deure'l

tra

ATENEU OBRER DEL DISTRICTE II
ha grossa ha caygut al lorn. -Comedia en un acte, de
Ramón (cifré.
En un forn hi ha una criada que de motín Ii dihuen
«La Grossa», y aquesta per casualitat sent una conver
sa en que Parlen de treure la grossa, sense fixarse que
volen dir la de Madrid. Després d'unes escenes molt

figures conugudes y desconegudes y
lars y impopulars. El públich hi rigué
quedar content.

a

a

entitats popu
y tothom va

S' hi lluhiren, sobre tot, la senyora Papell que feu
Barcelona, molt catalana y els senyors t<oquet en
diferents personatges, Valls, Pujol, Guiu. Compte,
Xarlant, Grau, Closas, Marxuach y en conjunt tota la
companyía que va trevallar a conciencia.
La música era una estisorada a cada una de les
obres avuy més populars en nostres teatres, empró fe
una

tes -ab encert.
LA GRANOTA (Agrapació Amas)
l'emes
del día. -Quadro dramátich de l'ere Serra
Els

Ba qué
Per lo

poguerem sentir, degut a la.fluixa
hi donaren els aficionats y per la
ridícula y irrisoria caracterisació deis mateixos, varem
veure que's tractava d'una obreta, que si bé en algu
escenes semblava ben descrita, en carnbi l'argu
nes
ment no despena cap interés.
Els heroes sois foren les senyores Ugas y Romagosa.
L' autor fou cridat y sorrí a escena.

poch que
interpretació que

ha pan a casa —Diálech de Aguado Petri.
Vetaquí una obreta que's fa simpática al aixecarse
el teló y interesant al baixarse Es joch de poques tau
les y de relatíu valor literari.
Durant el transcurs del diálech no hi ha cap xisto
groller ni de mal gust y les escenes son enfilades ab

naturalitat.
Al final 1' autor abusa d'un truch molt gastat. De to
tes maneres, pot estarne content.
El senyor Vallejo y la senyora Aldavó, el matisaren
molt bé, especialment el primer.
L'autor fou cridat a escena, peró no's presentá.
Una sogra.. modelo. -Comedia casi sicalíptica, origi
nal de foseph Carreras y Vicens Andrés.
Trobém que Una sogra. modelo, es igual a una co
media estrenada a la Filantropica de Gracia, ab el ti
tol de La senyora Paula y deis inateixos autors.
L'obra es veu que ha sigut retocada y tal com egfá
resulta una comedieta agradable.
La senyora Ugas feta una sopa D'aquest paper en
feu un bon traball y ben digne de recomenarse.
En Mallorquí, en Cantó, en Soler, en Carreras, en
Ruft, la Romagosa y la Aldavó, presentaren els corres
ponents tipos ab justesa.
Els autors foren cridats a escena y sois es presentá
el benyor Carreras.
.

CONSERVATORI (Manresa)
flo guanyar?m prou per sustos o la casa deis miradas.
Comedia en tres actes, arrenjada a la escena catalana
per Fabiá Mercader.
-

ce_rta

eatalana
dir a benefici d' aquesta obra que
no lográ interesar al auditofi.
La interpretaciO va corre de parella ab els mérits
literaris.
Ho sentim perqué'ns es simpátich l'arrenjador.
Poca

cosa

podém

BOSCH

BOSC:H

El día de Nadal, a la tarde, se representaren en la primera
sesió el drama El ferrer de tan, y en la segona la comedia
Gen' d' ara.
A. la nit, després d' haverse posat en escena un drama cas
teilá, s' estrena una comedia en dos actes, titolada Amory
fortuna o La grossa de Nadal que 'n parlém en la secció co

Amor y foriuna o ha grosso de nadol.--,--Comedia en dos
actes y en prosa, original de Andreu Brasses.
Ab aquesta obra, si son autor s' ha proposat fer pas
sar un rato distret al públich y rés mes, ho ha conse

rresponent.
Ei día de Sant Esteve, a la tardr., en la pi imsra secció se
repetí Gent cl' ara, y en la següent se dona la segona repre
sentació de Amor y fortuna o La grossa de Nadal
Toles les obres liaren interpretades ab la discreció que

guit.

sab ferho la

No hi tenfm rés que dir.

De l'execució, tampoch
NOTA:

Per exces de

les obres

?Vol

tenim rés que dir.

original, queden suprimides les ressenyes de
pantalóns? Doncella qui cerca marit, La

deizarme ele

Bomba, La vinguda
número viuent.

torre deis sus< os, Marco

•

publicarém

en

el

del Mesies y altres que

companyía

Buxens que actua

en

aquest.teatre.

C1RCUL DE SANS
Les representacións que dona en aquest coliseu la cona
panyía del Principal, en les pasades testes, foren les se

güents.

Ei día 25, Lo Sant Cristo gros, de l'Aulés, dirigida pel
pi imer actor senyor Gotita, quina inteligencia en aquestes
obres es de sobres coneguda; prenentht par t les actrius Sres.
Santolaria, Vendrell, Matas y Guitart, que curnptiren a dis
creció, secundades pels actors senyors Guata, Mir, Martí,
Galcerán, Sirvent, Capdevila Guerra y Ferrandiz, que bus
manera admirable.
caren les pesigolles del públich d'una
Per final posaren De Nadal a Sant Estere, desempenyada
pels mateixos, prenenthi pan ademes S senyores Parrefío
y Baró.
El local

concorregudíssirn

y el públich rihent continua

ment.

PRINCIPAL
bones entrades, rnercés
Ab la fundó d' Ignocents van fer
triades.
cornedies
a les sortides de les
Mallot, fou l única obra ori
La malaltía de moda den Joan
representades
estrenarse, puíg que les demes
que
va
ginal
arrenjaments.
traduccions
y
en aquell dia eran
anunciém en la secció
Mentres s' esperen les estrelles qu'
pastoras, La Alegria que pas
de Noves, s' han reproduit Els
taca de
Torratxa, La nit del amor, La
sa, La Esquella de la
Cambrera,
etc.
La
Café, Marco Bomba,
Daltabaix, comedia en
Estrena en porta, pera dilluns: El
senyor Laferrera, arran
autor
criollo
celebrat
4 actes, del
obra en tenína exce
jament de Santiago Rusifiol. D'aquesta
lents noves.
-

ROMEA
expliquérn en la secció creada
que
les
ja
Grans novetats,
per aquest objecte.
1' Iglesias estrenant
Ara es fará foch non, que no será de
empresa
ha adquilit y ab
que
la
nova
drames
se comedies y
Nosaltres
públich.
del
el
gust
ensopegat
ells pensa haber
propbsíts.y
nova empresa te motu bons
aquesta
que
sabérn
per lo tan t l'augurém bona sort.
comensará el día 12 del corrent, ab
La temporada oficial
Interinament s' han donat les da
reformada.
companyía
la
Magistral, Doncell qui cerca mu
representacions
El
rreres
y La noya maca.
ller, L' amor reina, La ver ge bojaestrenarse
les obreles Vot
varen
InosCentS
diada
d'
Per la
Tubau y Vila
autors senvors
dels
pantalóns?
deixarme els
d' autor anbnirn
qui cerca mal

major; la parodia Donkella
drama en tres ac
mitj monolech d' autor desconegut y unaquestes pesses en
De
totes
qui.
sabérn
tes curts, de no
número vinent, ja que el pre
donaréna conapte en nostre
yessenyes. Perb
han quedat en terra Ilurs
sent va molt pie y
lo itn
festa
si debérn ter constar que la

portant.

va

agradar,

que 's

extraordinaria de la
El día .26, a la tarde, representació
gran tragedia Andrbnica,ab asistencia del séu autor D. Angel
loa
Guirnerá. No cal dir qu'en el séu desempenyo, que
magistral, hi actuaren de protagonistes la distingida actriu
senyoea Xirgu, que tingué moments sublirns y inspirats,
aguantantse sempre dintre la seva técnica humana y expre
siva; l'actor senyor Nolla, cumplen, fent maraveiles en les
grans elogis. Els
escenes Inés imp.rtants que li valgueren
Pruneli, justes y
demés acompanyants, senyores Roldán y
espresives, aixís mateix cona els actors seny ors Guitart,
Samotana, Daroqui, Mir, Sirvent, Del hom, Vives, Lluelles
valei.osament, arrogants els
y Ferrandiz, que's portaren
uns, emocionadors els alti es, emprb tots setnpre correctes
vérbola y
y distingits, emportantsen el públich ab va seva
gallardía. No's cansa d'aplaudir el públich, per cert nom
y comentant
brós y distingit cona poques vegades, prerniant
el tlavali meritíssirn deis intérprets y ovacionant al mestie
Guimerá que tingué de sortir en escena infinitat de vegades.
passar una esto
La comedia d'en Llanas. Ele raigs Y, f-u
actrius senyores yrunell y Roldán,
na divertida rnercés a les
y els actors senyors Guitart y Mir que entusiasmaren de
-

debb,

rebent forts y

merescuts

aplausos.

eereativic
Pabelló Tetuan

quadro cbmich- Itrich
que ab agrado del públith
dirigeix l'actor senyor Fa
nals y del que'n forma part
la seva simpátisa filla María
El

Fanals. ha posat en les de
rreres testes a més de dugues
sarsueles castellanes Un mú•
habent tingut aquesta
Nadal,
capó
de
regiment
y
El
sich de
part de la senyoreta
interpretació
per
excelent
última una
Romano, Murtra y
senyors
Martorell y els

Fanals, senyora

La, Fbeertá,
Catalana)

Pascual, a quins el públich aplaudí son traball, després de
celebrar ab tranques rialles les escenes de la obreta.
Tambe s'ha representat Un sogre de Damocles, ahont el
senyor Fanals feu riure per les butxaques.
Sala Balmes

Alternant ab obretes castellanes han desfilat per l' escena
de la sala Lo que no vulguis per tú— Lo capó de Nadal, El
bon ?ladre, La sala de rebre, Castor y Polux y Palos y a casa

quadro

per el

cbmich que

dirigeix

ab

aplauso

en

Joan Ma

rieges.
Academia deis Sants Just y Pastor
El día de Sant Esteve se posa en escena la comedia La
mort del avi y 1` apunt dramátich
La nit de nadal, quals
obres foren ben interpretades per en Llopis, en Vert, I' Es
tapé (David), en Verdura, l'Operé y en Soler.
Després en Vert representé el monblech cbmich el' en
Manel Raspall, El pessebre, fent riure forsa al públich.

La

El Progrés Sant Andreu)
companyía que dirigeix
P. Socias posé en

es

durant la vetila del passat di urnenge, la comedia d'en
Ferrer y Codína Tenorios, qual obra fou rnolt ben executa
da per les senyores Prats, Rovira, Borralleras, Grau y For
tuny y els senyors Socias, Vivó, Huguet, Vicens, Varó,
Olivé y Llano, els quals feren les delicies del públich.
Seguidarnent posaren en escena Els poruchs, d'en Fran
queza, ab encert igual a l'anterior. Fou desernpenyada per
les principals parts de la cornpanyía.

cena

Ateneu Obrer del distrtcte II
El día de Nadal a la nit, ab El gos deis Baskerville, tin
guerem ocasió d'aplaudir una vegada més els aficionats d'

aquesta

casa.

El día de Cap d'any, se va posar en escena, El Contrames
tre, recullinthi rnotts aplausos el senyor Boquet, en el paper
de protagonista, seguintlo en travall el senyor Fábregas, en
el paper d'«Ofegat;» el senyor Mallé, correstíssim. aixis corn
els sen‘ors Cornpte, Glosas, y Alfons Marxuach.
Igualment podém dir del travall confiat a la senyoreta
Durán y a la senyora Arasa.
Com a fi de testa, se representa Aucells de papar, que va
agradar rnoltíssim.
Teatre Edison (Sarria)
de l'Iglesias, fou el drama en tres actes que's
representé el día 25 del passat. Els intérprets que més par
tit tregueren de l'obra, foren la senyora Sumalla y Sarbosa
y senyors Ferré, Xatart y Torrents, discretament se porta
ren els demés; en resúm, la concorrencia, l'aplaudí a cada
final d'acte.
Girasol, obra tarnbé del rnateix autor se posa en escena el
diumenge passat, habent obtingut molts aplausos, degut a
la bona interpretació de la senyora Sarbosa y senyors Fe
rrer, Xatart y Torres.

L'Escursó,

Els Josephins (Sarriá)
Baix la dieecció d'en Joseph Ferrer y de Mossen Jaurne
Bofarull, se posé en escena en aquest centre, ab tota la pro
pietat deguda, el drama lírich de gran espectacle, L' Estel de
Naytreth. Tots en conjunt ho feren magistralment, des
tacantse els noys Amenos y Pardo y els senyors Recasens
(F.,) Carbonell, Estrada y Ferré. Molt afinadets també els
chors d'angels, pastors y diables.

Joventut Carlista (Sarria.)
La banda de Bastardia y Cura de moro, foren les obres
qu'es posaren en escena per la t'esta de Nadal, habent sortit
l'execució un xich desacertada en la primera, puig la Sra.
Mercader, no encarna Ilur paper, al igual que'n Casals, Vilá.
Marquet y Plá, encarregats dels personatjes principals de l'
obra, desacertats en algunes escenes.
En la segona, l'interpretació per part de tots, sigue dis
creta.

Circo! Católich de Nostra Sra. de la Bonanova
De solemnitat teatral se potcalificar la funció que donaren
en aquest Circol per les diades de Nadal y Sant Esteva, re
presentantse, baix l'experta direcció del senyor Berengué,
1' obra d'espectacle Els pastorees de Betlhem, qual execució
a cárrech d'en Ferré.
Fost, Amills, Anglada, Roca, Barbe,
Boronat, Cunill, Fontdevila, Brú, Carol, Brete y noys Pla
nas y Antich, aná molt ajustada.
De la presentació escénica, hern de dir, que bu brillan
tissima, ja en les decoracións, com en el vestuari, efectes de
llum electrica en colors, etc etc. La part choral, composta
de la secció d'honres y noys del Orfeó del Circol, y bata la
batuta del mestre Planas, aná afinada, aixt corn tambe el
ball de diables del primer y quart actes, a compás y ben
combinats.
Cine Moratín (Gracia)
El día 22 y 26, del passat, se posaren en escena a rnés de
una
sarsuela castellana, la comedia Castor y Polux y Els
pastorets, sobressortint com sempre en l'execució, els Srs.
Bonet, Gener, Ferretas y les senyores Vilá y Puig.
L' artesa
El día, 25, del passat, tingué lloch el benefici del director
del quadro dramátich, en Pere Puig, representantse Joven.
luz de Princep. La Elvireta Calado, estigué admirable, junt
ab la senyora Perramon y senyoreta Moles, y feren bona
feyna els senyors Puig (P. y T.) Sala, Cais, Francolf, Nogués,
Guix, Abril, Porta, Planas, Francolí (C.) Bartrina y A nguera.
La presentació. admirable, mereixen justos elogis els tra
valls deis coneguts electricistes senyors Font y Masip.
Lo día, 26, se feu una funció d' ignocents, representantse
la comedia Un cap más, que feu passar un rato divertit; fo
ren sos intérprets, la senyora Perra rnon y els
senyors Puig
(P.) Abril, Puig (T.) y Cais.
El passat diumenge, va ferse una fundó en honor y des
pedida del conegut aficionat en Joseph Subirats, próxim a
embarcarse pera la Illa de Cuba; va representaise'l drama
d' en Ferrer y Codina, Un manresa del any vuyt, en el que'n
Subirats en el paper de protagonista escolta sorollosos aplau
sos obligantlo a sortir a
saludar 'n tots ets actes, fou rnolt
ben acornpanyat per la senyora Rosa Cama y els senyors

Puig (T.) Francolí, Galindo, Cais, Dominguez, Bartrina,
Planas y Anguera.
La direcció a cárrech d'en Pere Puig, encertada.
Centre

Regionalista (Sarrik)

Per la diada de Sant Esteve, tingué lloch la representació
del drama en tres actes Lo Contra mestre. Els intérprets que
més se distingiren, foren: la Balestroni y en Ferré superior
ment, igual clue'n Sanchez y en Recasens; la Surnalla y en
Queraltó, Pariella y Brossa, discrets. De molt bon gust artís
tich loo la decoració pintada per en Laura Marcé per a dita
obra, per quin motfu va ser molt aplaudit el séu traball. La
presentació escénica a cárrech d' en Francesch Llanes, aca
bé de arrodonir el bon desempenyo.
Com a fi de festa se representa Un eop de teles, qué fou in
terpretat per la Balestroni y en Sostres.
Ateneu Democrátich Regionalista (Poblé Pou)
Lo diurnenge a la vetlla, (día de Nadal) se representé,
baix la direcció del Emili Cauhé, les comedies Toreros d'
hivern y La festa deis aucells. De la primera, dirém que fe
ren una execució molt justa per les senyores Vida! (aquesta
Iluhintse molt,) Saleta y Rocamosa y els senyors Cauhé,
Botey, Canales, Camerino, Cortés, Ceardi, Company, Jou
Marsal, Gili y Claret, perb, a la vegada hem de fer constar
que el senyor Ceardi teu un «Bialó» que agradé inoltíssim;
el felicitérn, també la enhorabona al senyor Cortés, que
aguanté un tipo de «Antonet» que satisfé el públich, el Sr.
Camerino y Canales, de primera.
De La festa deis aucells, dirérn que la direcció molt bona,
perb recomaném estudi y ensaijos, que sortí la obra desas
trossa, sort del senyor Canales que feu un «Cafietas» que
tapá els ulls en alguues escenes, el senyor Solé se delensi

12L
eatalana
sort de aquestos dos y els senyors
Marsal y Rillo, recomaném estudi. La
senyora Vidal, molt bé.

sempre, de

com

primera,

Rovira, Jou, Godolí,

Circol Familiar Cortsentse (Les Certs.)
escena diu
Cornpanyía Castells-Torremadé, pose
cinch actes El Deteciive Sherloch
menge la nit obra
espongué
Holmes. Tenim que advertir qu' el conjunt
en

en

a

no

;

senyor Torre
gens ni mica a execusió de l'obra, pulg el
interpreta
inadé protagonista de l'obra, no doná la deguda
Saumell
ció, un poch discretes estigueren les senyores Coto,
demés
ho
exagerat
y
els
masa
senyor
Munné,
y Xifreu; el
feren regularrnent.

Republicá (Les Corts)
Nadal a la tarde se pose en escena el

dra

Per la diada de
de Bastardía y la comedia en un
ma en tres actes La Banda
primera
hi prengué part la senyoreta
Porteria.
En
la
acte La
Castells, Ferran, Rome
Güells,
Caserra y senyors Saladrich,
Cabré, quin con
ra, Segui, Boronat, y nenes Mancebo, y
aceptable,
sent aplaudit el treball
sigue
esperabern,
junt, no
segona, prengueren part
de la Caserra y en Romera y en la
senyors Segui, So
les senyoretes Caserra Castillo y Garcia y
aplandit
pels invitats.
desempenyo
signé
qual
y
Balagué,
lé

Republicá Obrer Radical.
posá
tarda,
el quadro dramátich de la casa
El dia 26 a la
Marca de
Careta:
La
d'en
escena el drama en 3 actes
en
monblech cas
Foch, la pessa La Primera a Barcelona y un
Centre

tellá.
destacaren en sos respectfus
En la execució del drama, se
aquest ultim
papers els joves: Esteve, Pou, Pol y Perelló;
darrera hora se defensá
paper
a
encarregarse
del
ab tot y
Murnbert, Valles,
molt bé. Els demés, senyors Zaro (P.),
discretament.
Zaro (J.) y Jornet, cumpliren molt
tau un travall molt digne
La senyoreta Adela Perelló
aplaudida.
molt
essent ab els detnés,
Victoria Decarli, rnolt
La direcció, a carrech del senyor
regular.
entesa y la presentació

(Gracia.
Centre Nacionalista Republicá
actes,
escena la sarzuela en 3
pose
en
Nadal,
se
dia
de
El
música de c.urich Martí:
Valenciano
y
Vidal
v
lletra de E.
Guardiola.
Mas, Serradell, la senyo
Hi prengueren part les senyores
Claramunt, Adriá, Noila, Xuclá,
senyors
reta Colóm y els
Moncanut, Alsina
Forcada, Xaus, Claramunt (J.,) Gastelló,

La

logrant un conjunt

forsa

aceptable.

Catalá de Sant Gervasi
Centre Autonomista
Capafóns, el día 25 a la nit,
Tomás
direcció
d'
en
Baix la
comedia en 3
de
representació
tingué lloch una Balaguer: Maylasehermosa
si
el cor es jove
lar
fa
actes d' en A. Anís
les senyores Lorán,
regular
a cárrech de
aná
execució
qual
sen
Vilaplana, senyoretes Oliver y Comorera y deis (R.)
A. de
Rovira, Forner, Oliveras, Castells, Sala

yors

Capatóns,

Vilaplana

y el

nen

Homet.

la tarda, s' efectue
sant Esteve, per
L' endan3á diada de
escena la comedia en un acte:
posant
en
infantil,

un

festival

Diable

prenenthi

la sarsuelajUn Pobre
Luna, Pilar Candela y els nens: Jo
Rafela
nenas:
part las
Guimerá y
Jaume
Roig, Joan Sala, Albert
Mandado,

Lo

Pronunciament y

seph
Joseqh Oliveras.

bé, sobresottin en ab dues obres el
Tots ho feren molt
porte com tot un home. poesíes y
qu'es
nen Antón Hornet
nenes llegiren triades
nens'y
Seguidarnent varis
musicaIs, essent tots rnolt
executaren diferentes pesses
concorrencia que oto pila la sala.

aplaudits per la nornbrosa
Dinnienge a la tarde, tingué lloch

una

ue

tothom ja sab.

Ugas, ab la «Reyna Sibila» ens agrade en els
primers,
perb al darrer es veya que no sentía el paper.
actes
un
maneres,
feu bona feyna. 1.'Andrés, ens feu
De totes
Pelegrí,
ens presente
En
detallantlo.
«Hucha a conciencia,
bb,
Joan.» Arrodoniren el conjunt, que bu
La senyora

bon «Rey
les senyoretes Aldavó y Llort y
un

Ateneu

y Cruxent,

La Granoto
son benefici l'aplau
El día de Nadal, celebre la fundó de
Mallorqní.
RIcart
dit y celebrar actor-aficionat
Batalla de Reynes, era una de les obres que composaven
d'Ave
l'escullit programa. El beneficiat, ab el «Berenguer
no l'hagues
actor
y
si
bon
nas, ens done proves de ser un
faríam avuy molt extensament
sita elogiat altres vegades, ho
lo que
perq
s'h o rnereix, perb si ho tessirn, lora repetir

els

senyors Soler, Vesta y

Mayals.

obsequi al beneficiat. l'agrupado «Relleu» que
escena el
dirigeix el senyor,Figarola, pose

ab tant
dramet
deis senyors Figarola y
El drach, destacantshi el travall
lluhiren la senyoreta
Tarnbé
s'hi
Aranda y senyora Ugas.
Carrasco. Els deniés ajudaren.
Llort y els Srs. Fortuny y
diferentes vegades y al final
En Mallorq.uí fou aplaudit
'Desparta
ferro!
Ilegí la poesía
Cataluny a Nova
Sant Esteve, el quadro de la casa ens
Nadal
y
Els díes de
Polux y Ce
pose en escena les obretes La Barca, Castor y
cárrech de tes germanes
los cl' un rey. L interpretació a
Terrés, digne d'elogi.
Matianet y deis senyors Alonso y
escenograf
y aplaudit aficionar Ca
jove
Per la barca, el
bonica decoració, que ton acullida
En

en

encert

pintá una
aplaudiments.
Igualment tou premiada

mil Alonso,
ab forses

I' execució.

L'Eura
tragedia
va posarse en escena la
Nadal
al
vespre,
El día de
s'aguante
molt
«Said»
del
encarregat
Mar y Cel. En Blanch,
de

bé,

en

tota

l'obra. El primer
sol monnent.

acte

va

dirlo ab

justesa,

no

cayent un
darrera hora s'encarrege de la
La senyoreta Palmada, a
deixá satisfet a tothom.
realisá,
«Blanca» y el travall que
a erro
noms sentím ignorar, ajudaren
quals
demés,
Els
bh.
en algúns passatjes fou
conjunt,
que
donir el

Catalonia.)

Gatalunya Nova (Agrupació
debute el dissapte l'agrupado
Ab L' hereu Escampa,
Societat.
«Catalonia» en aqueixa
senyors Blanch y Molet, que fo
Sois mereixen elogis els
dernés es
cornprengueren
el paper. Els
únichs
que
ren els
ni val la pena de dime rés.
desencertats...
que
tigueren tant
vegada serém severs.
Sois els feria present, que un altre maduixes!... sobresortint
compra
feren
pessa,
Per
la

comparsería.

Graciench de U. F. N. R.
(comedia en dos actes) y Lo somni
A la !luna de Valencia
acte,)foren les obres que's po
Ateneu

de

Ignocencia (sarsuela en

darrerarnent
Borrás.

saren

en

un

senyor
escena, baix la direcció del
-

general, tingueren poca

Els intérprets, en
Ilurs tipos y cap d'ells

tant

se

foruna pr esen
sabía el paper, resultant una

vetllada aburridissirna.
d'empenyo, senyors aficionats, encare que
Un xiquet més
justes protestes del públich.
sols sigui per amayner les

DE- NOSTRES

CORRESPONSALS

funció d'ignocents,

ca
obres internacionals, les
posantse en escena entre altresestat y L' honor, extrernant en
talanes en un acte: Un cop d'
intérprets, corn es natural
nota cómica tots els
totes elles la
de funcións.
en aquesta mena
apuntador, van riure tota la
Actors, actrius, públich y
•

-

tarde.

catalana d'actors aficionats que
va
ter son debut en el
F. Llinás y Torrellas
posant

Girona,--La

dirigeix

la setmana passada,
Les arrels y la comedia
Mora«)
d'en
drama
escena el

<Coliseo
en

en

companyía

Imperial», dijous de

eéna
eata
quals
esser intarpretades ab molt ca
aplaudir, pel públich que s' había congregat

Gent d'ara, les

rinyo, fentse
en el coliséo,

varen

per admirar el travall

d'aquets joyas

actora

aficionats.
A l'Orfeó Gironí, diumenge, passat, posaren en escena
Dabar (una nous pastorets.)
A «La Amistat» la agrupació Foch Non, va posar en es
el mateix día, les obres Flors
L' agencia d' Informes comercials.
cena,

y

violes de Crehuet

Bellvis.—«La Lira» El día de cap d'any, se dona
vetllada literaria-musical, que va resultar espléndida.

una

En un intermedi, se posa en escena el monólech d'Ape
les Mestres Silencis d'or, portantse bé son interpret Ama
deu Boschs.
Fet y Pastat, fou la pessa que doni fl a la festa, obtenint
bona

interpretació per part

de tots.

Cornudella.—En les festes de Nadal
«Teatre

Principal»

va
actuar en el
la companyía de lnocenci Panela, que

representa La !Usó de dibuix, agradant forsa ala cornude

llenchs,

no

esca

ta Pilar Martí y
senyora Serra.

timan t els apla u ditneuts a la tiple senyore
als senyors Fauals, Felix, S'abate, Aguiló y

se

y la conciencia, sobresortiren
nyors Pariella, Campderrbs,

la senyora Farnés y els se
FIÓ (J,) Fió (LI.) y

Bertran,

Bultá.
Per fi de fesra se representa La cartilaginotalgia, per la
seuyora Farnés y els senyors Julia, Campderrós y Fió (.I.)
La senyoreta Romea en toles dugues obres va lluhirse de
debo, jugant els díálechs correcta ment per lo que el pú
blich

va

aplaudirla repetidas vegades.

Manresa.--,«Teatre Conserva tori» Durant les festes de
Nadal y cap d'any, la compauyia del senyor Mereade ha re.
presentat lea obres La Tosca, Girasol, El mistich, Mestre
Olaguer, El nuvi, y les pesses La sala de rebre y La gran
rifada. Tandbé va estrenarse una comedia en tres actea,
de la qu:en parlero en la secció corresponent.
De l'interpretació, la que més va agradar fou la de El
naístich y El nuvi, puig que'l senyor Mercader sena mostrá
excelent actor. La senyora Vallespir, tambe va agradar
algunas obres, en altres la trovarem poch er caracter.
La Martí y la Varela, aceptables.
Ele demés actora, juut ab algún aficionat manresá, ~XL
pliren molt rebé y foren aplaudits.
<Ateneu obrer,» (Joventut Católica,» «Patronat obrer,»
un
en

Figueras.—«Teatre católich.» (Asil Vilallonga.)
28 del passat,

eAteneu Cervellonench» El día de Nadal, la companyía
d' aficionats d'aquest a teneu, que dirigeix en Joseph Mun
né y' de la que hi forma part la aplaudida primera actriu
senyola Lluisa Fa rnés y la dama jove filia de la població,
senyoreta Montserrat Romeu, posaren en escena La virtud

dona

una

El día
la que's posa
Vi clima del deber y Venjansa

vetllada teatral

en

en escena L' oncle Benet,
d'estudian. t
En la primera hi snb-i-surtiren els simpátichs joves Cru,
mols (E.) Soler, Sala y Eagans, secundantlos ab un encert
ren

maguifich,

els senyors Marqués, Olivas y Crumols (J.)
En la segona s'hi lluhiren els senyors Falgans, Marqués
y Sala. Y en la última tots sapigueren posarhi lo conve

nient, pera fer riure a

la

nombrosa concorrencia.

Esplugas de Llobregat.—El día 26 de Desembre se re
presentá el drama La vengansa de Jesus o Els pastareis de
Bethlem, que'n tragueren bon partit deis séus respectius
papera, els senyors Faura, Galtés (B.) Serra, Sutorras, Cas
tillo, Galtés (C.) y Aymerich, els demés, senyors Pi, Bosch,
Coll, Rosell, Mafié y (M. y J.) ajudaren ab bon conjuut a
la execució de 1' obra.
Els chors de pastora y dimouis, foren aplaudits.
Per fi de festa, feren la pessa El 33,333 fent les delicies
del públich, els senyors Castillo, Serra, Faura y Galtés (C.)
Cervera.—«Centre Republica» Per la diada de Nadal,
la coinparlyia que dirigeixen els senyors Francisco Pujo! y
Salvador Bosch, posaren en escena la comedia La planxa

dora, interpretada ajustadament per les senyores Agramon
te, Valor, Villa y els senyors Pujol, Lleal, Bosch, Gili, Sa

ladrigas, Puig y Pujol (N.)
J'a era hora de que's representes quelcom

del nostre tea_

tre.

«Joventut católica» Lo día 25 del corrent en el Teatre
dita entitat organisá una vetllada, hi representa

Principal,

Sistema Munyon, Casal, No`s pot ser pobre, interpreta
des pels joves Franquesa, Casanellas. Matamala,Guix, Ro
ea, Falip, Martí y Llombart.
L'execució aná molt bé, passant una vetlla Link diver
ren

tida,

Cervelló.—(Colonia Güell.) Al «Teatre Fontova» el día
de Nadal va donarse una funció conaposta de les obres
Un manresá del any vuyt, Yofre y La criada nova, agrada nt
la in terpretació, que segons ala programes, anaba a cárrech
de la senyoreta Guardia y senyors

Armengol, Gatidó,

Por

queras, Esteve, Novas, Recasens, Horas, Bonelles y Cavol.

«Circol manresá» y «Joventut carlina,» en lotes aquestea
societats ens han servit Pasiorets nous y vells y que no fem
ressenya separada per cada una, perqué de lotes hauriem
de dir lo mateix.

BtIontesquiu.—El quadro d'aficionats que dirigeix en
Caries Minios, te en éstudi el drama de Guimerá Solsolet,
que será representat pels joves Vilardeil, Bartea, Estivill,
Joma

(Joseph y Joan) Pons, Arbós,

Gabarro y

Vergés.

Salt.--(Centro Republicano» El día de Nadal, la cona
panyía que dirigeix en Victoria Benedicto, posa en escena
el drama en un acta, Primer de Maig. Com que l'escenari
no reuneix les condiciona degudes, aquesta obra no tingué
I' éxit qu'era d'esperar. Les senyores Lostaló y J. M'oral y

Benedicto, Veguer, Lorrilia, Triola y Suárez,
interpretaren brillantment, ranomenat drama.
A continuació, se represesenta, ab molt bona execució,
els senyors

uddrandet castellá La senyora Lostaló y els senyors Va-quer, Zorrilla y Sitares, reberen molts aplausos, aspe

cialment el paimer que fou ovacióuat. Acaba la vetllada,
representantae la comedia A cal callista, que feu riure a la
con

Correncia,

Sallent.—neatre Principal> Per Nadal vana tenir el
gust d'aplaudir el travall de la senyora Vallespír y el actor
senyor Tomás Alórn que tantea simpatías se tenien gua
nyats del any 1909. L'obra que van representarnos, fou
castellana y per acabament le comedia en un acteLa gran
rifada, per la senyora Val lespir y ele senyors Alórn, Gar

cía, Hipoll, Pescador y

berra.

«Centre Gatólich» El 8 de Desembre tingué lloch la re
presentació de la comedia' en::un acto Ditxosos barreis
Ilubintshi els joyas Sola, Ramont.t„Critsellas, Llenas, Mar
torano y Podas.

enes 25 y 26. El drama sacre El:pastorets en Bétlhem, ben
represen tata baix la direcció del acreditat tre amiste Joseph
Ba ron

s.

Vich.—«Teatre Principal» Per la diada de Nadal, vingué
company fa formada per les actrius Elena Jordi y Con

una

L'k

Fbeena,

Catalana

xita Maluras y sis actors A. Terres, J. Pons, LI. Milla, M.
Paralló, S. Baffle y M. Mani. Rus donaren a coneixer el
drama El Lladre que va agradar.

«Centré Sabadellenchw (Gala ts) Per les fastas de Nadal y
Sant Esteva, s'hi donaren Bullidas funcións a cárrech de
las agrupacións Tutau y Pitarra, les quals han raprPsantat
les obres Lo baster de santa Pau, Un ?ros d'home, Un beneyt
del cabos, Un boa debut y Un músich de regiment, totes elles

Per pessa taran La primera de Nadal de Millá,
«Catalunya Valla» Diada de Nadal, se répresantá El viat
ge del senyor Pons, prenenthi part les actrlus senyora Pa
Ilardó y senyoreta Comas, que
admirablement y els senyors

Dordal, Pita, Bosch, lila,
molt ben ajustadeta.

desempenyaran

sos

Anglada, Riera, Forcada,
Comalia, en conjunt fou

el drama d'en Pitarra

Los

segadors,

resultant

en

en

conjunt bastant regular.
Seo

Company, Fontdevila, Boada,

d'Urgell.—dustitut

Obre»

Aquesta

y el uoy Trullás.
Els ahora de «pastora» y
paren Robert Boix.

societat va po
sar en OSCP118 en la diada de Nadal el drama en 3 actas
Lo
calvari de la vida, obra que fou molt han interpretada per
tots els aficionats, y moit especialt pel sanyor Samará
(director.) En Mas ens va far un <Martí» molt aceptable te
nint escenas molt t'alises. En Delagua no dPcaigué ni un
moment

peyus)

en sont

va

tenir

ruolt

en Gaspar (Pom
felissos, en particular al fi
en Oromí, Sansa, Camps,

segón acta, molt bé
Ferrando, Marsá, Ingla; la direcció a
nansa el

divinament

Mas

(J.)

dirigits

«Teatre La Palma» Ab el sol fi de passar ab distracció la
d'aguaste mateixa diada per no poder fer altra cosa,
s'improvisaren les dos pesses L' anboa en pena y la pessa

Samará acertada.
anant

adirrionis,»

Saltor,

vetlla

cárrech del senyor

Per fi de festa varen darnos Una calaverada,
tant malament alegra a la manca d'assaijos.

Mas (P.)

Teará.---sTeatre de Dalt» El día de Nadal, la agrupació
d'aguas, teatre posa en escena Lo cor del poble y la pPasa
La fasta deis ancells que sortí en conjunt, regularment ben
interpretada, segóns comentaris de tot l'auditori.

dificil papar d'ausebi,»
motnents

Eusebia Calvo y

«Academia Católica» El día de sant Esteva s'hi represen.tá el bonich drama-sacre-biblich de Pitarra Lo bressol de
Jesus, quin fou molt hen interpretat ab tota municiositat
de detalla, tal con] aab ferho el senyor Trullás, y sentne de
sempenyat pela senyors Panelva. Trullás, Altea, Mérida,

Metas y

Comestibles «La Catalana» El día de Nadal posaren
escena

molt ben desempenyades per la senyora
tots quans hi prenguaren part.

papera

De re bol, que. degut

bas

xich

an

els

pocha assaijos,

resultaren

un

fiuyxetes.

Badalona—*Unió F. N. R.» L'estol drarnáttich d'aquPst
centre, el día 26 a la nit, posa en escena Batalla de reynes y

Terrassa.—(Teatre Retiro» Diumenge día 21 la cona
panyía que dirifeix en D. Bonaplata Alentorn, feu l'estrena
an aquí del vaudeville Una passió de son. El desempenya
ren magistralment les senyores Faura, Ferrer, Sennys, Ar

Un condemnat a morí.
En la primera donaren una in terpretacíó regular les se
nyores Abella y Gil y els senyors Carhó, Giró y Fuste.

qué, Fornés, Carreras, Nieves y ala senyors Alcalá, Cinca,
Bardém, Strems, Pujo], Bozzo, Xuclá y Verrer.
El públich mol t nornbrós, rigué y aplaudí sorollosament.
«Tea tre Alegría» La companyla Vilallonga el dijous día
22, dona una representació a la memoria del creador del
Teatre Catalá, en Frederich Soler (Pitarra,) pasant en es

Cumpliren

els senyors Gurguí, Maten, Serrat y ala com
parsas.
En la segona feren les delicias del públich tots quanta
hi prenguaren part.

cena la comedia en 3 acres Lo dir de la gent, qua fou molt
ban interpretada per les senyores Mastres, Masriera, Coy,
Carnicero y els senyors Vilallonga, García, Cabruja y Gon

zalez.

Sabadell.—«Teatre Prncipal» La companyta que en
aquest tea tre actúa y que dirigeix en Ferrán Vilallonga,
ha estrenat aguaste da rrera aetmana la traducció de Brens
tein El !ladre, que ha sigut ben interpretat per les senyo
Vilallonga. L'obra es bonica.
res Coy, Mestres y el senyor
Llastirna que no fos Inés nonbrosa la concorrencia pera
contribuhir ab milla entusiasme al séu &a. També porta
representadas aquesta companyía Lo dir de la gent y La ta

Durant la passada setma

de café.
El diumenge per la tarde, ens dona una representació
de la aixerida comedia Gent d' ara, ab arrodonida in terpre
tació, prenenthi part les senyores Coy, Masrriera, Tubau
y els senyors Vilallonga, Morera, Tubau, Cabruja y Gon

"f
fiT
JAUME
BORRAS i

ca

i

Euterpe» La companyía catalana de comedia y
vaudeville, ha repetit les obres Un divorci famós, El rey y
La verge boja, totes elles desempenyades per tota la com
panyía en general.

grant emocionar
tiran tl hi confita

la fera, qui
l' escena.

a

a

va

pagar tribut

a

l'artista,

trevallar al Teatre Romea,
la vinent temporada de

en

Carnaval y Quaresrn a.
Nosaltres. degudament intormats, podem assegurar que
no hi ha rés de lo qu'es comenta, tota vegada que ni la Em
presa ha fat cap proposició directa al nostre primer galán,
ni aquest té ganes, per ara, d' incorporarse en la compan yía.

zalez.
«Teatre

En la fundó celebrada el día 28 del passat, dedicada a les
victirnes del Rey Herodes, va pendrehi part el distingit afi
cionat sabadellench sanyor Martí, qui va representar el
monólech Lo vigilant, que'l digue maravellosament, lo-

parlat molt de si el
primer actor Jaume
Borras estava ajustat pera
s' ha
notable
na

Aiah ho podemassegurar seas anirnos çl ofendre a cap de
tres parts, sols ho dihern en honor a la vritat.
Per nostra part eirs plauria molt veure de nou l' esbelta fi
gura del creador del «Tano,» de I.' Aranya y d' «El Rey,» a
les taules del clásich Teatre Catalá.
les

-

Pa,

ce-Irta.)

eatalanw

i rnformats podern notificar que son exattes
els rumors que han corregut aquestos dies de que la empre
sa del Teatre
Romea ha acabat sos compromisos ab els
a rendataris senyors Rogué Franqueza y C.
Aquesta empresa, reforsada ab el reputat autor Martí Giol
comensará de nou ses tasques el ira 12 del corrent, corn
posant el quadro dramátich d'a'gúns elements de la com
panyía actual y altres que entrarán novarnent. Aixís donchs
elench será format per les da mes senyores Verdier, Baró,
Frernont, Faura, Gotarredona y altres, y els actors senyors

Degudament

Bozzó, Capdevila (Caries)
Tor, Bardém, Lapera, Petit

Aymerich,

Barbosa,

La setmana entrant, donarém les quatre últimes planes
d'El. MAGISTRAT y comensarém (12 planes) la moderna
comedia de Robert de Flers y Caíllabet,

MIQUETA

Y SA MARE

arranjanaent catalá, degut a la acreditada ploma d'en Sal
vador Vilaregut, obra que s'está representantse ab éxit ex
traordínari al Teatre Principal.

Puiggarí,

ELEGÍA

alrres.
dispo
nova empresa porta molts bous propósits y está
sada a ter sacrificis en benefici del Art y del públich.
No dihém mes, perque esperérn a que ho notifiqui oficial
ment la direcció.

A la mort de

Principal.—Un s artístichs programes anunciant la tem
porada de Carnestoltes y Quaresma del Teatre Principal,
publiquém els títols de les obres próximes a estrenarse, que

ta

Bellera.

!Ab quin intens dolor rnon pit recrema
pérdua, bon amich, del mon l'esclat,

Ton cor auster, somrin corn plé de vida
y al nostre contemplarte adolorim,

El Daltabaix, comedia en quatre antes, traducció de Las de
barranco, del autor criollo Laferrere, per Santiago Ru
sinol.
Bíbiana y L'Ariana abandonada, comedies en un acte, ori
ginals de J. Pins y Soler.
A cor distret, sagetes noves, comedia en tres actes, original
de Aveli Anís Balaguer.
La Reyna jove, drama en tres actes, original de Angel Gui
mera.
El gran Aleix, drama en dos actes, original de Joan Puig y
Ferrater.
Saya nova, comedia en tres actes, original de Francisco X.
Godo.
La Gropada, drama en cinch actes, traducció de Narcís

Una nova trista.
Un apreciable colaborador nostre ens comunica la mort
del jove poeta Adons Bellera, ocurreguda en la marinada
del día de cap cl` any.
Era el finat, un ver entusiaste de la bellesa en totes ses
manifestacions artístiques, y ho rnostrava en ses cornposi
cions poetigues, algunes d' elles de forsa rnerit literari, les

amich Alfons

que sab sois contristar als ulls qu'esprema
la glándula del con desenganyatl

son:

011er.
La Barcelonina, comedia en tres actes, original de Ramón
Carnprnany y Cassirnir Giralt.
Joven! u! perduda, comedia dramática en tres actes, traduc
ció de J. Ayné Rabell.
La pesca deis llagosiins, farsa en tres actes, arranjament de
Ramón Franqueza.
Els Ziu-Calós, (E s gitanos), quadro drarnátich en un acte,
original de Juli Vallmitjana.
A última hora l'empresa ha rebut una obra nova, original
del eminent artista Santiago Rusinol, que dú ger títol El
despatríat, que es un drama en tres actes •qu'anunciabern
nosaltres en un de nostres anteriors números y que creyém
que's titularía L'«americano.»

mon

qu'
la

ets tu

naort

qui gloses

que

ara ja extingida
incorporats al mon sofrirn.

Veyent ton fret cadávre encar gustejo
de ton present armón ich el rimar;
florit et veig per sernpre y et festejo
cona un aucell la flor de son cantar.
Talment pareix que a viure t` avaloris
mitjciuguer les pirpelles d'archs de llor...
aixís será perque no crech que monis
roser adolescent vivint la flor.

M1QUEL

ALAMANY

VILk,

CORRESPONDENCIA
No 'lis comvé

publicar lo

quena han enviat els senyors, T.

Martí:

—A. Riera.— P. Rosés.
Jaum,e

Montlteót

Enterats y 11

agrahim la

Puig y P,
administració, quan

denuncia.—,T.

Auirk,—A. Ballester: Serveixis pasear per nostra

vingui bé.—M. P. A: Ja n' hem publicat masses de composióus d'
aquest género--M M 0: Lo mateix II díhem.
Ramón Gassó (Manresa.) No 'ns combé lo que 'Be proposa.—R. So
ler:Je ho hem dit diferentes vegades, el públich u' está tup d'aques
ti

ta clase de

poesies.

les hem putricades gustosos en aquestes columnes.
En Bellera contava ly anys y ha deixat escrites un bou
teix de poesies y tres obres teatral inédites.

guals

Rebin

que,

nostre

cona

condol

sa

atribiLtada familia y

sos

amichs
Betrriana,rf rrea.tral

nosaltres, l'admiraben.

Y descansi

en

PREUS DE SUSCRIPC10
Un trimestre: 2 pessetes.— Un any: 7'50 pessetes.

pau el finat.

cj

Nostrefored.—Avuy repartím el pertúltim

folletí de

NÚMERO

Eh ITIFIGISTRFIT
vaudeville en quatre actes, de Pinero, arranjat del
anglés per A lexandre P. Maristany, obra estrenada ab bri
llant éxit al Teatre,Romea.
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