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TEATRE I ESCENA AL BARRI DEL POBLE-SEC DES DE 1900 FINS A LA GUERRA CIVIL
TEATRES DEL BARRI. ENTITATS. TEATRE PARROQUIAL.

AT

TEATRES DEL BARRI DEL POBLE SEC: Com hem dit en un altre apartat introductori, pertanyia al districte setè, concretament estava englobat dins el barri de les Canteres.

A.

C

A diferència dels teatres del Paral·lel, parlem ara del teatre d'afeccionats que es fan a les entitats del barri. El teatre Asiàtic-Lope de Vega va tenir força nomenada, per ser dels més
antics cafès-concert del barri. La premsa l'esmenta, de vegades, amb regularitat. Del Teatre Lara podem dir el mateix pel que fa a les referències en La Vanguardia, La Escena
Catalana o en altres setmanaris, tal com veurem a continuació. L'actriu catalana Margarida Xirgu de fama internacional va començar a actuar com afeccionada en un d'aquests locals
del barri.
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Era habitual a la ciutat i a tota Catalunya la proliferació des de mitjans del XIX d'entitats que disposaven d'un teatret i un o més grups d'actrius i actors afeccionats, fossin d'arrel
política o religiosa.
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Part de la informació d'aquestes entitats està extreta directament dels documents trobats a l'Arxiu Municipal del districte Sants-Montjuïc que es troba a Hostafrancs, al carrer Creu
Coberta. Però també hem fet servir altres fonts.
TEATRE LARA

ENTITATS RECREATIVES

TEATRE PARROQUIAL

AR

TEATRE ASIÀTIC-LOPE DE VEGA

M

TEATRE ASIÀTIC-TEATRO LOPE DE VEGA

SA

INAUGURACIÓ: 1879-1880 CLAUSURA: 1932 APROX.

O

SITUAT AL CARRER DEL ROSER (ABANS ROSAL) 31-35

R

ALTRES NOMS PELS QUALS SE L'HA CONEGUT: TEATRO ASIÁTICO, JARDÍN ASIÁTICO, TEATRO LOPE DE VEGA
El periodista i historiador de teatre Josep Artís assenyala que cap el 1879-1880 ja existia aquest local el barri del Poble-Sec, regentat per Josep Carabén Vendrell (1869-1929,
Tinent d'Alcalde de Barcelona i Diputat de la Mancomunitat) que amplià el Cafè Espanyol del Paral·lel. L'Asiàtic també era un local tipus cafè amb espectacles líricsdramàtics en català moltes o en castellà a càrrec de companyies d'afeccionats. Hi va actuar la Margarida Xirgu i Enric Borràs també.
"—Esta noche tendrá lugar en el teatro Jardin Asiático de la calle del Rosal (Poblé Sech) una escogida función á beneficio del joven Bartolomé Tomás, á quien le ha cabido la
suerte de salir soldado para Ultramar." La Vanguardia, 13 maig de 1883, página 4.
"—El domingo próximo se celebrará en el «Jardín Asiático» una función á beneficio de las familias de los militares de Santa Coíoma. Se pondrá en escena «El cura de la
Aldea» y «Majas y estudiantes», tocando una música en los intermedios." La Vanguardia, 04 juliol 1884, página 4.
" Joan Carabén, tenía un bar en la calle Rosal: el Asiático. Su hijo, Pepet, el xic de l'Asiàtic, se hizo cargo del Café Español, en el Paral·lel,que en aquella época era un
descampado..." Julià Guillamon: "Café Español" La Vanguardia, 08 juliol 2010, página 36.
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Cal no confondre'l amb la societat recreativa que es deia Asiático i estava a Poeta Cabanyes nº 62, aquest nom i el de Trianón eren molt populars al Paral·lel.
El 1892 es diu Teatre Lope de Vega, fins al 1909 en què recupera el nom d'Asiàtic (però no es va deixar d'utilitzar), i s'hi feien comèdies en català i castellà, però també s'hi
reunien associacions, sindicats i organitzacions polítiques.
"Al núm 35 del Carrer del Roser hi havia el bar Asiàtic, un dels cafès concerts més antics del Poble-sec. Ja a finals del segle XIX, el Diari de Barcelona anunciava que hi
organitzaven concerts, fins i tot de música clàssica.
Era lloc de reunió dels anarcosindicalistes, sobretot els del ram de la fusta, de manera clandestina en els freqüents períodes d'il·legalització de la CNT. Però el 1936, en temps
de la República, a l'edifici, el Sindicat de la Fusta hi havia instal·lat el seu local." http://memoriadesants.blogspot.com.es/2012/07/una-passejada-pel-poble-sec-en-guerra.html
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CENTRE NOVA CATHALONIA

A.
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"Con el nombre de «Centre Catalanista del Poblé Sech», se ha organizado una nueva Sociedad cuyo domicilio social está en la calle del Rosal, números 33 y 35, donde estaba
instalado «El Café Asiático y Teatro Lope de Vega. Dicha Sociedad tratará como objeto preferente, de conformidad con sus estatuto», la cuestión social, á cuyo efecto
celebrará cada sábado conferencias instructivas y políticas encaminadas á solucionar entre el obrero y el patrono las espinosas divergencias que boy existen. Los
organizadores de tal centro acarician además la idea de abrir en el mismo algunas clases gratis para los obreros de aquella barriada." La Vanguardia, 11 mayo 1902, página 2.

R
R

Després "El Centre Catalanista del Poble Sec" és més esmentat a la premsa amb el nom de Centre Nova Cathalonia.

SE

Aquest tipus d'entitats, centres o societats, exercien unes funcions socials i per la mateixa raó, no solament hi donaven classes per als obrers del barri, sinó que es feien càrrec
també del seu oci en crear grups de teatre, corals o orfeons, hi feien balls i altres activitats lúdiques i culturals. La secció de teatre resultava pedagògica i a més era un
trampolí per als afeccionats cap a la professionalització:

SA
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"El teatre, en tots aquests espais, no només funcionava com una forma d’oci. Tenia també una funció primordial com a plataforma per a la formació d’actors, de tal manera
que, els elencs d’aficionats, més enllà del seu caràcter estrictament teatral, jugaven un paper important com a dinamitzadors culturals, tot afavorint les relacions en els centres
i l’intercanvi i la mobilitat entre aquests. Com hem dit, actuaven com a trampolí per a joves promeses de l’escena amateur que, amb una mica de sort, podien fer el salt al món
professional. Per posar només un exemple, podem mencionar el cas de la cèlebre actriu Margarida Xirgu, la qual, abans de passar al teatre professional, durant els seus
primers anys de formació, concretament des dels 11 anys, col·laborà amb diferents elencs d’aficionats (Niu Guerrer, Ateneu Obrer del districte II, Ateneu Marquès de la
Mina, Ateneu Obrer de Sant Martí, entre d’altres). Després, a l’edat de 15 anys passà a formar part de manera estable de l’elenc Gent Nova, de Badalona, constituït a l’entorn
de l’Agrupació Pàtria i Art del Centre Catalanista (adherit a la Unió Catalanista) que fou el seu últim esglaó fins a la seva definitiva professionalització la temporada 19061907."(91) Vegeu Foguet, Francesc: Margarida Xirgu…, op. cit., pàgs. 15-18.(...)
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També cal dir que, tot i que sembli un fet obvi, l’activitat teatral propiciava la formació dels espectadors, però no en un sentit estrictament moral o intel·lectual, sinó en un
sentit molt més literal (...) En alguns casos concrets, el teatre va arribar a esdevenir quelcom consubstancial, lligat d’una manera molt íntima amb els mateixos centres. Aquest
fet es devia tant a la intensitat de l’activitat que s’hi podia desenvolupar, com al valor simbòlic que podia adquirir el teatre com a eina educativa, formativa i d’afirmació
ideològica. ..." Text de Joan Tomàs Martínez Grimalt en El teatre a les societats particulars de Barcelona durant els anys de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) El CADCI i
l’Ateneu obrer del districte II. Doctorat d’Arts Escèniques Treball de recerca Director: Francesc Foguet i Boreu UAB 2009-2010.
En la revista Catalunya artística hem trobat algunes referències al "Centre Nova Cathalònia". En El Poble català també, concretament en el nº 10 del 14 de gener de 1905 se'ns
confirma que es troba al Poble Sec. Al 1904 estrenen Orfeó dirigit per Manuel Orfeó. Té tres seccions. Palmira Coll es fa càrrec de les classes de cant i solfeig.
"El «Orfeó Nova Cathalonia» celebrara un segundo concierto el sábado 20 del corriente mes. La masa coral compuesta de señoritas, hombres y niños, ejecutará obras de
Bach, Bizet, Morera/Villegas, Pahissa, Coca, y del director del «Orfeó» señor Martí. ", En este concierto tendrá efecto la prinnra audición del motete «Jesus dulcís», original
del maestro Coca, ejecutada por las tres Secciones, y de una "corranda" del maestro F. Pahissa Fó, por la sección de hombres." La Vanguardia, 22 de juny de 1904.
" Mañana a las nueve de la noche , en la sala teatro del «Centre Nova Cathalonia», Rosal 35 (Pueblo Seco), tendrá lugar una sesión pú-blica, científica y de propaganda contra
la tuberculosis á cargo de la Academia de Higiene de Cataluña." La Vanguardia, 21 enero 1904, página 3.
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Per La Vanguardia del 8 de juliol de 1902 sabem que existia en el Poble Sec el nomenat CENTRE NOVA CATHALONIA: "La Junta Directiva de la sociedad «Centre Cathalonia»
de! Pueblo Seco, visitó ayer al Señor Amat para, interesándole en algunas mejoras de interés para aquella barriada, especialmente del importantísimo asunto de la desaparición de
las trabas que el ramo de Guerra impone en las edificaciones en la montaña de Montjuich. Se retiraron los visitantes muy esperanzados en los buenos deseos dei alcalde"
Recordem, que l'alcalde Joan amat i Sormaní (març 1901-desembre 1902) era del Partit Liberal Fusionista, o simplement Partit Liberal creat per Sagasta, que feia torn amb el
conservador de Cánovas, tot i no diferenciar-s'hi gaire ideològicament.
"El segle XIX la nova filosofia liberal afavorí l'aparició de nous tipus d'associacions com els ateneus, els cercles i els casinos; i la nova economia industrial la dels monts de pietat
obrers, les societats d'ajuda mútua, les cooperatives i posteriorment els sindicats de classe. Paral·lelament es produí el primer boom de les associacions d'oci com les excursionistes,
i ja el segle XX aparegueren els primers clubs esportius. Jurídicament la primera normativa que preveia el dret d'associació fou la Constitució Espanyola de 1869 (articles 17-19),
que repetiria també la Constitució del 1876 (article 13), i que es desplegaria efectivament amb la llei del 30 de juny de 1887. Posteriorment la llei es va mantenir amb la Constitució
republicana del 1931 i l'Estatut català del 1932, però fou àmpliament vulnerada durant la guerra civil a les dues rereguardes."
https://ca.wikipedia.org/wiki/Associacionisme
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Al 1903 en l'antic teatre Asiàtic hi ha el local "Nova Cathalònia" on es fan mitings de propaganda electoral regionalista i eleccions:
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"El regionalisme és un moviment cultural i polític de recuperació de la identitat pròpia (idioma, història, dret, tradicions i altres peculiaritats). Les reclamacions polítiques del
moviment es limiten a l'assoliment de certs graus d'autonomia jurídica, encara que mantenint sempre la dependència política, motiu per la qual hom el considera una forma
d'unionisme.[1] En el cas concret de Catalunya i València va sorgir durant els primers anys de la Restauració borbònica (darrer terç del segle XIX). Políticament, els regionalistes
eren partidaris de la descentralització administrativa i, en algun casos, de l'autonomia.[2]" https://ca.wikipedia.org/wiki/Regionalisme
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Però amb aquesta cita queda clar que la societat era d'ideologia republicana: "E1 Concejo directivo del Centro Catalanista Republicano «Nova Cathalonia» (Rosal 33 y 35, Pueblo
Seco) ha acordado celebrar el próximo viernes, a las nueve da la noche, un mitin público, para combatir, al misnno tiempo que el actual sistema de quintas, el servicio militar
obligatorio y dar a conocer lai ventajas del servicio voluntario." La Vanguardia, 17 de març de 1904.
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Però fixem-nos en la vessant teatral del centre:
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"En esta sociedad se celebrará mañana viernes el beneficio del galán joven don Amadeo Rovira, poniéndose en escena el aplaudido drama «Lo full de paper» y el saínete «Lo carro
del vi»,obras en las cuales el beneficiado raya gran altura. Terminará la función con un baile de sociedad." La Vanguardia, 17/03/1904.
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Més informació sobre els actors/actrius del grup dirigit pel sr. Massot: "NOVA CATHALONIA.—Bajo la dirección del señor Massot se pondrá en escena, á beneficio del joven don
Amadeo Rovira, el drama en tres actos «Lo full de paper» y la pieza «Lo carro del vi,» ambas desempeñadas, además de los citados señores, por las señoras Abella y Pavía, y los
señores Amores, Graells, Alujes, Navarro, Vidal, Camps y otros. " La Vanguardia, 24/03/1904.
El 22 de setembre El Centre Nova Cathalonia organitza per la festa de la Mercè, la funció de benefici de Josep Graells, amb la representació de les obres «El mistich» i «La morta».
S'espera l'assistència dels seus autors.
L'autor, les obres del qual foren més representades en aquest Centre, fou Emili Graells Castells, "l'Emili de Santa Eulàlia", col·laborador del setmanari L'Esquella de la Torratxa,
de l'Escolanet i més tard director de "Sigronet".
El 26 de juny de 1904 estrenen el "drama del joven don Emilio Graells titulado: «Gent obrera.» La obra está muy bien escrita, aunque poco desarrollada, pues algunas escenas son
largas y faltadas de experiencia social. El movimiento es grande y ataca á ciertos elementos qne explotan á los obreros, - Dibuja su autor en el segundo acto á La Humanidad, y al
final nos demuestra que la Razón hace perder al Ser. El drama fué escuchado con atención, mereciendo justos aplausos, más tratándose de un joven de veinte años. El desempeño
acertado."La Vanguardia, 27 de juny de 1904.
A La Vanguardia del 8 de juliol de 1904: "CENTRE NOVA CATHALONIA. Mañana tendrá lugar en esta sociedad el beneficio del actor señor Amores, poniéndose en escena
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el drama «La Dida» y la comedia «Los Hugonotes», siendo desempeñadas por las señoras Abella,
Gassó, Pavía y los señores Massot, Graells, Rovira, Giralt, Alujes, Navarro, Camps y el
beneficiado."
"En el Centre Nova Cathalonia se puso en escena el domingo último el drama de Pitarra «Lo
Contramestre», distinguiéndose en su desempeño la señora Arasa y los señores Sunyer, Tudurí,
Graells, Pons, Casanovas y Sancho." La Vanguardia, 27 julio 1904, página 4.
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A finals de novmebre s'anuncia a La Vanguardia una altra representació: "En breve se verificará sa
la sociedad «Centre Nova Cathalonia» el estreno del drama en tres actos y en prosa., original del
joven Emilio Graells Castells, que lleva por título: «Els caminayres». La obra será dirigida por don
Baldomero Cavallé" 29/11/1904, p.3.

AT

"Demá passat tindrá lloch en el "Centre Nova Cathalonia„ el benefici del segón galant del cuadro
dramátich en Joseph Graells, posantse en escena el drama d' en Rusiñol El Mistich y 'l cuadro
dramatich de nostre company de Redacció en Pompeyo Crehuet La Morta. Abduas obras serán
dirigidas per D. Baldomer Cavaller, desempenyant els primers papers, el senyor Suñer, el beneficiat
y las actrius Sras. Salvador, Zamora y Vidal. Están invitats á la vetlla els autora de ditas obras."
Catalunya artística. 2a època, núm. 11 (22 set. 1904)
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"NOVA CATHALONIA Diumenge s'estrená el drama en tres actes titulat El sacrifici, original de
nostre amich y colaborador en Faust Casals y Bové.
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El sacrifici, es la primera obra que nostre amich dona á l'escena, y en ella s'ha revelat un excelent
escriptor y un bon observador de las miserias humanas. Potser es massa fatalista pero aixó es una
manera de veurer la vida qu'admetém. No obstant el fatalisme que's veu que domina en !'autor de
El sacrifici, en aquesta obra'l soluciona humanament, com pochs ho haguessin fet.

Per altra part !'obra es literariament hermosa y en el dialech hi abundan conceptes molt enlayrats.

M

Fins á una altra, amich Casals.
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Els actors desempenyaren sos papers ab molta voluntat." Catalunya artística. 2a època, núm. 32 (2
març 1905)

R

A l'abril continuen les representacions: "En el «Centre Nova Cathalonia», Rosal, 33 y 35, se
celebrará el próximo sábado día 1.° de abril del corriente año una función á beneficio de las familias
necesitadas de aquella barriada. Se pondrá en escena el drama de Ignacio Iglesias «La Mare
eterna», verificándose el estreno de la pieza en un acto, original de Emilio Graells, «Per una
Capa.»" La Vanguardia, 30 de març de 1905.
També s'hi van fer mitings al Teatre Asiàtic:
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La Publicidad, 11 de desembre de 1908, p. 5. "Parlament de Catalunya"
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el drama «La Dida» y la comedia «Los Hugonotes», siendo desempeñadas por las señoras
Abella, Gassó, Pavía y los señores Massot, Graells, Rovira, Giralt, Alujes, Navarro, Camps
y el beneficiado."
"En el Centre Nova Cathalonia se puso en escena el domingo último el drama de Pitarra «Lo
Contramestre», distinguiéndose en su desempeño la señora Arasa y los señores Sunyer,
Tudurí, Graells, Pons, Casanovas y Sancho." La Vanguardia, 27 julio 1904, página 4.
"Demá passat tindrá lloch en el "Centre Nova Cathalonia„ el benefici del segón galant del
cuadro dramátich en Joseph Graells, posantse en escena el drama d' en Rusiñol El Mistich y
'l cuadro dramatich de nostre company de Redacció en Pompeyo Crehuet La Morta. Abduas
obras serán dirigidas per D. Baldomer Cavaller, desempenyant els primers papers, el senyor
Suñer, el beneficiat y las actrius Sras. Salvador, Zamora y Vidal. Están invitats á la vetlla els
autora de ditas obras." Catalunya artística. 2a època, núm. 11 (22 set. 1904)
A finals de novmebre s'anuncia a La Vanguardia una altra representació: "En breve se
verificará sa la sociedad «Centre Nova Cathalonia» el estreno del drama en tres actos y en
prosa., original del joven Emilio Graells Castells, que lleva por título: «Els caminayres». La
obra será dirigida por don Baldomero Cavallé" 29/11/1904, p.3.
"NOVA CATHALONIA Diumenge s'estrená el drama en tres actes titulat El sacrifici,
original de nostre amich y colaborador en Faust Casals y Bové.
El sacrifici, es la primera obra que nostre amich dona á l'escena, y en ella s'ha revelat un
excelent escriptor y un bon observador de las miserias humanas. Potser es massa fatalista
pero aixó es una manera de veurer la vida qu'admetém. No obstant el fatalisme que's veu que
domina en !'autor de El sacrifici, en aquesta obra'l soluciona humanament, com pochs ho
haguessin fet.
Per altra part !'obra es literariament hermosa y en el dialech hi abundan conceptes molt
enlayrats.
Fins á una altra, amich Casals.
Els actors desempenyaren sos papers ab molta voluntat." Catalunya artística. 2a època, núm.
32 (2 març 1905)
A l'abril continuen les representacions: "En el «Centre Nova Cathalonia», Rosal, 33 y 35, se
celebrará el próximo sábado día 1.° de abril del corriente año una función á beneficio de las
familias necesitadas de aquella barriada. Se pondrá en escena el drama de Ignacio Iglesias
«La Mare eterna», verificándose el estreno de la pieza en un acto, original de Emilio Graells,
«Per una Capa.»" La Vanguardia, 30 de març de 1905.
També s'hi van fer mitings al Teatre Asiàtic

O

La Publicidad, 16 de gener de 1909. "Parlament de Catalunya"
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Al 1929 hi havia la seu de la Casa Regional Valenciana

"Al núm 35 del Carrer del Roser hi havia el bar Asiàtic, un dels cafès concerts més
antics del Poble Sec. Ja a finals del segle XIX, el Diari de Barcelona anunciava que
hi organitzaven concerts, fins i tot de música clàssica. Era lloc de reunió dels
anarcosindicalistes, sobretot els del ram de la fusta, de manera clandestina en els
freqüents períodes d'il·legalització de la CNT.
.
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Però el 1936, en temps de la República, a l'edifici, el Sindicat de la Fusta hi havia instal·lat el seu local. Ja hem vist el paper que van jugar durant l'aixecament militar. Pocs dies
després, amb la requisició de diversos edificis, inclòs el local de la Patronal al carrer Diputació, el Sindicat es va traslladar. Al mateix edifici, hi havia una cooperativa (la número 22 de
la Unió de Cooperatives)." http://historiessantsenques.blogspot.com.es/search/label/Poble%20Sec
" En el teatro Lope de Vega, de Pueblo Seco y á beneficio del joven Francisco Estrada, se dará el próximo sábado, una escogida función teatral cuyo programa lo componen la comedia
catalana en tres actos «Lo Joch deis disbarats» y la en un acto «Palos y á casa». Como final de fiesta se celebrará un baile de sociedad."La Vanguardia, 09 agost 1892, página 5
"Esta noche, en el teatro Jardín Asiático dan su beneficio los conocidos actores don Ramón Font y don Antonio Brunet, poniendo en escena tres obras líricas dramáticas bajo la
entendida dirección del maestro don Enrique Baque." La Vanguardia, 26 març 1881, página 3
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"JARDÍN ASIÁTICO. Calle Rosal, 33.—Inauguración de la temporada para hoy, a las tres de la tarde. El drama en tres actos Lo full de paper y la pieza titulada Fuera Entrada 1 real
Asientos fijos 1/2 real". La Vanguardia, 12 de agosto de 1881.

C

"—La sociedad «Palmera» dará mañana en el Jardín Asiático, una gran función, en la que se pondrá en escena «La creu de la masía» además de otras producciones, terminando con
un gran baile de sociedad" La Vanguardia, 23 junio 1882, página 6
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"En nuestro número del domingo 2 de los corrientes decíamos que esperábamos con ansia la patética descripción que El Diluvio nos haría de la reunión que aquella mañana debía
tener lugar en el Jardín Asiático de la calle del Rosal,, ya que la misma había sido promovida por la titulada comisión de propietarios. de Santa Madrona, de la cual forman parte el
concejal Casanovas que no tiene allí un palmo de terreno, un contratista que tampoco es propietario, y el director (¿eh?) de El Diluvio, señor Laribal que estableció sus terrenos
formando pronunciado ángulo con las calles de Salva y Cabañes, causando enorme perjuicio* á la pública vialidad; en vista de lo cual y de que el Excmo. Ayuntamiento desechó por
perjudicial á los intereses generales el proyecto de alir eaciones presentado por tan famosa comisión, augurábamos poca asistencia á la misma por más que se hubiese invitado á ios
dueños de las tiendas y hasta á los obreros que viven en los cuartos pisos, que nada tienen que ver con los propietarios."
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http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1883/12/16/pagina-6/34688572/pdf.html?search=CALLE ROSAL

AR

"—Esta noche tendrá lugar en el teatro Jardin Asiático de la calle del Rosal (Poblé sech) una escogida función á beneficio del joven Bartolomé Tomás, á quien le ha cabido la suerte de
salir soldado para Ultramar. " La Vanguardia, 13 de maig de 1883
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"—El domingo próximo se celebrará en el «Jardín Asiático» una función á beneficio de las familias de los militares de Santa Coloma. Se pondrá en escena «El cura de la Aldea» y
«Majas y estudiantes», tocando una música en los intermedios. " La Vanguardia, 04 juliol 1884, página 4.
"En el teatro Lope de Vega, de Pueblo Seco y á beneficio del joven Francisco Estrada, se dará el próximo sábado, una escogida función teatral cuyo programa lo componen la comedia
catalana en tres actos «Lo Joch deis disbarats» y la en un acto «Palos y á casa». Como final de fiesta se celebrará un baile de sociedad.»!
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La Vanguardia, 09 agost 1892, pàgina 5. També al 13 d'agost.

"Por el gobernador civil se ha prohibido la representación del drama de Ibsen «El Enemigo de! Pueblo», que un grupo anarquista de esta ciudad proyectaba dar el 30 del actual en el
teatro Lope de Vega, de ía barriada del Pueblo Soco. Después de la representación, un compañero pensaba dat una conferencia sobre el tema «Arte social.» La Vanguardia, 29 setembre
1893, pàgina 2.
"TEATRO LOPE DE VEGA (Calle de Rosal, 31) Se pondrá en escena el día 13 del corriente, el drama PENA DE MORT, la comedia ARTE Y CORAZÓN y el cuadro de costumbres,
LAS BONAS FESTAS. Despacho de localidades en la Ronda de San Pablo, 53"La Vanguardia, 06 gener1894, página 7.
Per La Tomasa nº 297 del 4 de maig de 1894 sabem que el 5 de maig es va fer un benefici en el Teatre lope de Vega a favor de "D. JOSEPH MORANTE, soci de la distingida societat
"Foment de la Barriada de Sant Antoni" lo qui té lo honor de dedicarla a la mateixa. Forman part de la funció escullida lo drama Los Euras del mas , la sarsuela El gorro frigio y la
pessa Sense argument".
Per El Diluvio de l'1 de setembre de 1894, sabem que inaugura la temporada amb la funció de dos quarts de nou del vespre amb Un cop de telas, Los Zangolotinos, Los corridos, Toros de
puntas. Entrada general a 25 cts.
teatresbarri.html[12/04/2018 19:58:32]
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"En el teatro Lope de Vega (Rosal, 33), se dará esta noche una función á beneficio de don
Francisco Senario y Alejandro Rabies, con el drama «La Dolores» y «Los Valientes.»
Además el coro «L' escarpín d' all», que cantará en ano de los icteimedios. También da una
función esta noche le sociedad «Lara» (Cabanes, 41), con las producciones «El último
figurín», «El cosechero de Argando» y «Los carboneros.» La Vanguardia, 27 abril 1895,
pàgina 2.
"El domingo 28 del actual, la sociedad «La Trenyina» dará en el local que ocupa, sito en la
calle de Rosal, número 33, (teatro Lope de Vega) uoa velada necrológica en memoria del
eximio poeta don Federico Soler (Pitarra), poniéndose en escena el celebrado drama,
premiado, «Sota Terra», terminando el espectáculo con la lectura de poesías y coronación
del busto del inspirado vate." La Vanguardia, 26 juliol 1895, página 2.
"Para esta noche, en el teatro Lope de Vega se diará una función a beneficio de Fernando
Dañans, poniéndose en escena el drama «En el seno de la muerte», «Lo mestre Olaguer»,
«El asistente del coronel» y concierto por el quinteto «L'harmonía» i el dúo Olivé y
Guardia." La Vanguardia, 02 desembre 1899, pàgina 3.
A la revista L'Atlàntida nº 127 del 17 de febrer de 1900 també hi hem trobat referències al
teatre Asiàtic: S'hi va posar en escena el drama Las dos madres, ben executada
especialment pels senyors Izquierdo i Amores sobretot.
En el teatre Lope de Vega hi actuava el grup de teatre del Centro Lliberal Monàrquic:
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Catalunya artística. 1a època, núm. 020 (25 oct. 1900). p. 321 - p. 328
El mateix grup Centro Liberal Monárquico del districte seté i en el mateix lloc va representar Los Hugonotes i Niña l'ancha, segons Catalunya artística Nº 3, Barcelona 28 Juny
1900. ls peus de vostè i altres sarsueles ben interpretades els srs. Amores i Ros entre d'altres a finals de juny de 1900. Direcció dels srs. Amores i Furguet. Enriqueta Guasch,
destacada actriu per la seva simpatia.
Per a la sessió del dissabte 14 de juliol es programa les sarsueles Los descamisados, Los valientes i La banda de trompetas.
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A la revista Catalunya artística del 21 de juny de 1900: "En el local del Centro Lliberal Monàrquich del districte setè (teatro Lope de Vega) va representar-se diumenge passat el
preciós drama de Cano La Mariposa y la graciosa sarsuela La salsa de Aniceta. En la primera obra, que obtingué un complert éxit, va obtenirhi molts aplausos el Sr. Furquet,
igual que 'I Sr. Amores en la interpretació del fí de festa. "
Ja al juliol, 1900 " Diumenge passat en el «Centro Liberal Monarquico» del districte seté (Teatro Lope de Vega varen representarse, la pessa cómica «Als peus de vosté» y las
sarsueletas «Música clássica, y «Lo primer día», obtenint merescuts aplausos tots els intérpretes, especialment el Sr. Amores en la primera obreta y el Sr. Ros en las demés. Pera
'1 dissapte 14, está anunciat el benefici dels empleats de tan distingit «Centro» ab un programa escullit de sarsueletas: «Los descamisados», «Los valientes» y «La banda de
trompetas». Ja 'n parlarém." Catalunya artística, 1a època, núm. 005 (12 jul. 1900)
"Hoy á las 9 y media de la noche la compañía cómica que dirige don Benito Barba celebrará en el teatro Lope de Vega (Asiático), situado en la calle de Rosal, 33, "una variada
función"
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La Vanguardia, 28 juliol 1900, pàgina 2.
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"El Centro Liberal Monárquico del distrito 7. ha organizado una función dramática que se celebrará 1a noche del 20 del actual, á beneficio de los pobres de los distritos 3.° y 7."
de esta ciudad, en el teatro Lope de Vega (Rosal, 33), poniéndose en escena «Lo más perdut» y «Lo primer dia»."La Vanguardia, 16 octubre 1900, página 2.
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"Mañana se dará en el Teatro Lope de Vega una función organizada por algunos papelistas de Barcelona á beneficio de don Pedro Marqués. El programa es variado."La
Vanguardia, 11 de gener de 1901, p.4.

SE

"—El Centro Liberal Monárquico celebrará en el Teatro Lope de Vega una funciónmañana domingo, día 24, á beneficio del actor cómico de la sección dramática Antonio
Amores, quien tiene el honor de dedicaría al mencionado Centro y concurrentes al mismo. Se representarán lo «Ferrer de Tall» y el «Baile de Trajes.»" La Vanguardia, 23 març
1901, p. 3
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"En el Centro Lliberal Monárquich, del districte seté (teatro Lope de Vega, Rosal, 33) (...) L'endemá se posará en escena la comedia Fiarse del por venir y la pessa catalana Mala
nit." (es refereix al 25 de juny) Catalunya artística. 1a època, núm. 054 (20 juny 1901)

M

"En el teatro Lope de Vega se celebrará el día 29 del actual, festividad de San Pedro, una función a beneficio del galán joven del cuadro dramático Juan Izquierdo, poniéndose en
escena la comedia dramática en tres actos y en. prosa, del poeta don José Feliu y Codina, titulada «María del Carmen», y el bonito juguete lírico en un acto, «¡|Dorm!!. Concluida
la función tendrá lugar un baile de sociedad que se prolongará hasta la madrugada." La Vanguardia, 25 juny 1901, pàgina 2.
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A la revista teatral Escena Catalana, nº 50 del 14 de setembre de 1907, s'esmenta la funció a benefici de l'actor Francisco Soteras. Es va representar el drama de José Fola
Igurbide, autor d'un tipus de teatre social, La Pilarica, protagonitzada per Angelina Balestroni qui executà els seus papers amb "lleialtrat i justesa admirable" "La secundaren al
carinyo al beneficiat la Sra. Sumella junt amb els SRs. Vilar, Ventura, Sierra, Garcia, Pàmies, Garay, Serrichs, Caballé, Martínez y Vara".

R

La Sra. Balestroni també va actuar al teatre Arnau el mateix any. Havia estat companya de Margarida Xirgu en la Cia. d'Enric Giménez, però no va ser l'única actriu
professional que va actuar a l'Asiàtic i en d'altres teatres del Paral·lel, és també el cas 'Enriqueta Torres i Pousa (1892-1974) per exemple.
En la revista De tots colors també hem trobat una referència al Cercle d'Unió liberal del districte setè:
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De tots colors. Núm. 233 (21 juny 1912) p. 420

IA

També hi actuava el quadre escènic de la Cooperativa de consum La Igualitària (1902-1939): parlem de teatre d'afeccionats
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El naixement de la Cooperativa La Igualitària al carrer Roser el 1902 s'ha d'entendre en el context cooperativista català i, concretament, en el barri obrer del Poble-sec. S'hi
prestaven serveis de forma gratuïta, comptava amb una mutualitat i tingué una importància crucial en el món cooperativista, ja que s'hi va reunir la Cambra de Cooperatives
Catalano-Balear, amb la particiàció de 250 entitats com l'Obrera Martinenca o l'Hotel comunal. Discutien de farmàcies cooperatives, de la lluita amb els taverners per vendre vi i
va preparar el congrés estatal del 1913. El 1931 el seu cafè fou clausurat, el 1934 hi van ser etinguts i processats, acusats de reunió clandestina, vint-i-cinc memebres del Sindicat
de la Fusta, entre els quals Ramon Ibarz i Josep Canela. El 1936 va esdevenir sucursal 22 de la Unió de Coopratives de Barcelona i el seu delegat fou Manuel Martí Flores.
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Amb seu a l'antic Asiàtic, el Sindicat de la Fusta era la institució obrera més influent del barri. Hi militaven homes com Josep Lluis Facerías (1920-1957) o dones com Joaquina
Dorado Pita de les Juventuts Llivertàries del carrer Cabanes i secretària general de la Fusta Socialitzada el 1937. El juliol de 1936 el Sindicat de la Fusta i la milit`+ancia
anarcosindicalista del Poble-sec va aturar l'avançada dels militars colpistes a la barricada de la bretxa de St. Pau, segons llegim en el llibre Redes cooperativas para la autonomía
comunal pp. 136-144.

R

En la funció celebrada a benefici de l'actor aficionat Francisco Soteras, es va posar en escena el drama social de Fola Igúrbide La Pilarica i el joguet de Gomà El primer dia. "La
notable actriu Angelina Balestroni executà els seus papaers amb llealtat i justesa admirables. La secundaren amb carinyo al beneficiat i la Sra. Sumella junt amb els srs. Vilar,
Ventura, Sierra, Garcia, Pàmies, Garay, Serrichs, Caballés, Martínez i Vara." La Escena Catalana, nº 50 (14/09/1907).
A benefici dek jove Josep Giró, va tenir lloc en aquest local una "lluïda funció" en què representaren un drama castellà i la peça catalana Sebas al cap que sigué molt ben
representada pels Srs. Maestre (M. i E.), Carbona, Santacreu, Torres, Artigas i Mollà i la Sra. Xancó que fou molt aplaudida, segons L'Escena Catalana nº 55 del 19 d'octubre de
1907.

teatresbarri.html[12/04/2018 19:58:32]

teatresbarri

La Escena catalana, Núm. 56 (26 oct. 1907)

El dia 26 del mateix mes i any la Cia d'afeccionats fan el Don Juan Tenorio. Hi
actuen els srs. Llampbrochs, Ocías, Sanz, Rayo, Gallisart, Bartres, Gallinat,
Orpitalet i altres.
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A benefici del jove Antoni Cercós a principis de desembre es fa La bona gent, sota
la direcció del Sr. Baduell. Intèrprets: A més del propi Baduell, els srs. Sanjuan,
Sainz, Prunera, Illa, Fabregat, Cercós, les sres. Cardalda, Zamora, Chancó, srtes.
Fola, Prunera, Durán.
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A principis d'abril de 1908, a benefici del director Benet Verge:" es posá en
escena Lo lliri d' aigua, essent ben dessempenyat per les Sres. Zamora y Roldan,
nena Gutierrez y 'ls Srs. beneficiat, Ventura, .Pujolá y García. Seguidament
representaren El Arcediano de S. Gil y la pessa Un pa com unes hosties. El
beneficiat rebé valiosos regals dels seus amichs y admiradors y molts aplausos."
La Escena Catalana, nº 79, 4 d'abril de 1908.
I segons el nº 82 del 25 d'abril, es fa Juan José i El rapte de la sabina amb bona
interpretació deles sres. Zamora, la srta. Piera i els srs. Pujolà, Verge, Riera,
Ventura, Garcia, Coderch i Espolet.
El mateix 1908 el cor de la Fraternitat Republicana del districte VII hi posà en
escena el drama d'en Rusiñol L'hereu escampa, l'execució de la qual no va
convèncer per haver estudiat poc els seus papers. Per fi de festa van fer Lo llit del
capità, on s'hi lluí especialment en Pere Vicenç, que va demostrar ser un
excel·lent aficionat còmic. En els intermitjos, el cor cantà diverses peces sota la
batuta d'en Baldomer Domingo.
A finals de maig de 1908 la Cooperativa La Igualitària que es fa càrrec de l'antic
("teatre majestuós)"Asiàtic representa La flor de la muntanya, posat a l'escena
per en Leandro Ventura acompanyat per la Sra. Zamora i els srs. Roig, Pujals,
Sierra, Coderch, Riera i Garcia que hi van posar bona voluntat, mentre que "els
demés malament". Assagen Qui del llop parla original d'en Santiago Gomila,
però abans duen a escena el drama castellà regularment interpretat i La
Planxadira desastrosament representat.
Programació d'una vetllada teatral de La Igualitària a la revista De tots colors nº
42 del 16 d'octubre de 1908:
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A l'any següent, 1909, en una vetlla de dissabte tingué lloc una funció a benefici dels aficionats srs. Assens, Mut i
Fabregat, posant-se en escena, segons La Escena Catalana nº 165 de primers de desembre, la famosa obra de Guimerà
Terra Baixa i el quadret d'Iglesias ¡Lladres!.
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En la primera, destacaren la srta. Escriu i fent de Nuri, el sr. Fabregat fent de Manelic tingué moments encertats.
Altres intèrprets van contribuir al bon conjunt: Llorens, Sanjuan, Alemany, Morera, Marcet, Horta.
Pel que fa a la segona, va resultar força amb els srs. Mut, assens, Barberà, Horta, Garcès i la srta. Llorens.
En un dels intermitjos, el nen Bicién recità la poesia "Tal faràs, tal trobaràs" amb molta gràcia.
La Vanguardia, 26 febrer 1909, pàgina 5:
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—En el teatro Asiático (Rosal, 35) se celebrara el domingo, por la noche, una velada teatral, estrenándose el dramas
«Crepuscle», original del señor Gomila, y «Sor Eugenia», del señor Graells Castells y del mencionado señor Gomila".
Però no sempre la interpretació era bona: en el drama castellà fou regular i La Planxadora fou desastrosament
representada segons el crític de la revista De tots colors nº 24 del 12 de juny de 1908.
A La Escena Catalana hem trobat també algun espectacle del 1910:
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"LA IGUALITARIA ¡ Festa complertal.. —Diálech d' en Rosendo Llurba. Es una obreta suau y dolsa de llenguatge
simpática per ses situacións y per son istil si bé ab al' unes flo tes festives que no arriven ni de molt a desmereixela,
podent considerarse Festa complerlal... com una de tantes poesíes erotiques de son novell escriptor; per aixó el cronista
ajuntá son aplaudimentsincer al que li dona justament el nombrós públich qu' omplenaba el local La senyoreta Agneta
Morera y el senyor Salvador Sierra, interpretaren els respectius papers ab ver dadera justesa."(...)
"La Igualitaria Diumenge tingué lloch en aquesta societat el benefici dels notables aficionats senyors Sierra y Riera,
posant en escena La .A.lare y l estiena del diálech d' en Rosendo Llurba !Pes la complertal.. de la que'n parlém en la
secció cerresponent. L'interpretado que donaren a La Mare fou digne de tot elo gi, puig si els senyors Sierra y Riera
estigueren inspiradis sims en el «Manel y Albert,» respectivament, no desmerei xeren d'ells els Srs. Casanova, Baduell
y Santiró, secundats molt encertadament pels joves Bech, Girneno, Escurrida y Valls. De la senyoreta Morera y les
senyores Panadés y de Morera, no podérn dime més que elogis, per lo que'ns litni tarérn a fer constar que, al igual qu'
els demés, toreo justa tnent aplaudidas. La direcció, a cárrech de l' actor Mateu Baduell, de pri mera." Núm. 212 (29
oct. 1910)
Al 1911, el quadre escènic de La Igualitària representa La Tosca de Sardou a benefici del seu director Mateu Baduell,
compartí les ovacions del públic amb la sra. Valero i el sr. Lafuente i demés intèrprets de l'obra. "El programa resultà
molt llarch, acabant a les tres del matí ab la xistosa humorada d'en Joan Mallol La malaltia de moda que fou
desempenyada pel sr. Bech, que logrà fer riurer continuament a la concurrència, recullint molts aplaudiments, junt ab
la sra. Valero y srs. Estapé, Riera, Enrich y Sánchez. " La Escena Catalana nº 235, 08/04/1911.

teatresbarri.html[12/04/2018 19:58:32]

R

O

SA

M

AR

IA

SE

R
R

A.

C

AT

teatresbarri

De tots colors. Núm. 176 (19 maig 1911) p. 314
S'esmenta el grup d'afeccionats Agrupació Apolo que devia ser del barri, peò no en
sabem res. En canvi, sabem que l'Agrupació Talia tenia la seu al carrer del Carme
106.
A La Escena Catalana hem trobat un local dit Petit Apol que no sabem si era del
barri, és molt possible. El grup de teatre era dirigit per l'actor còmic Cuyàs.
Casualment al carrer Vilà-Vilà 62 hi ha un barlocal nocturn que es diu així. En
record potser d'aquell altre antic local?

Revista De tots colors Any IV, núm. 157 (6 gener 1911)
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En el 1912 el Círculo Unión Liberal del Distrito VII, segons Teatre Català nº 10 del 4 de maig, ofereix L'hereu escampa. La Cia. dirigida per Ricard Palmerola representa
l'obra de Santiago Rusiñol amb èxit. Hi intervenen els srs. A. Ferrer, Soler, Tarrés, Brunet i Blanch que en el segon i darrer acte interpretaren tres papers. "El sr. Prats
deixa quelcom que desitjar. La srta Pujol i la srta. Hostau no ens varen convèncer del tot. els demés arrodoniren un conjunt bastant acceptable".
A l'abril del mateix any, es fa una funció en benefici del sr. Tordera que resultà molt sorollosa.
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A final de maig:

AR

IA

De tots colors. Núm. 230 (31 maig 1912) p. 348
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"ASIÁTIC.- El passat dissabte tingué lloc en aquest local una
extraordinaria funció a benefici del jove Ramon Miret, representant.-se
a més d'una obra castellana, la marina Sirena, de la qual ne feu una
creació el senyor Rico en el paper de· protago· nista. Els senyors Prats
(E. i fF) i Soler, molt be, essent correspostas amb forts aplaudiments per
la concurrencia, i els demés, quecom fluixets. La direcció, bastant justa."
El Teatre Català, 28 de setembre de 1912, nº31.
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De tots colors. Núm. 247 (27 set. 1912)
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A l'octubre, Els Jambus correctament interpretada per la srta. Riera i el sr. Camps, la direcció
bastant bona, a finals de setembre.
El quadre escènic va duu a l'escenari A pèl i a repèl el 1913. La direcció fou bastant bona, quant a
el sr. Terrat, Ferrer, Prats, Picorelli, sr. Rufart van saber complir, la srta. Piqué estigué insegura
en alguns moments. Ho trobem esmentat a Teatre Català nº 55.
Al juliol del 1913 també van interpretar Lladres a casa el drama castellà d'en Rossend Llurba. Els
srs. Terrat, Prats, solís, la srta. Piqué i el sr. Esteban van demostrar haver estudiat els seus papers
amb força voluntat.
Més obres representades per l'entitat, no sabem si al Teatre Asiàtic o en un altre local propi de
l'entitat, en desconeixem l'adreça perquè a les revistes no s'esmenta: A benefici de Joana Piqué, ja
al 1914, La verge boja, La Baldirona intepretada per Maria Morera, de gran alçada.
Al teatre Asiàtic, "Un altre cas de funció destinada a recaptar fons per una iniciativa determinada,
fou l’organitzada per la Joventut Republicana del districte VII, l’11 de juliol de 1914 al Teatre
Asiàtic, celebrada en favor “dels presos polítics”, tot i que no tenim constància de quins presos o a
quins fets es referien. Sabem que hi participaren els quadres dramàtics de la Fraternitat
Republicana del Poble Sec, de la Joventut “Germinal” del CNR del districte VII i de la Fraternitat
Gracienca, que representaren, Càstor i Polux, La mà de mico i la sarsuela La Tonta de capirote,
d’Antoni Feliu i Codina, de Salvador Vilaregut i de José Jackson Veyán, respectivament. La
vetllada es completà amb el monòleg La buena crianza, de Joaquín Abati, interpretat per un tal
Ferrer. La festa, com era moltes vegades habitual, acabà amb un ball de societat.81 (cita: El Poble
català 10-VII-1914).
Finalment, també cal ressenyar la funció que organitzà altra vegada la Joventut Republicana del
districte VII, el 27 de març de 1915, en benefici dels orfes belgues de la Primera Guerra Mundial,
també a l’Asiàtic. És interessant constatar que, una vegada més, tot i la neutralitat formal de
l’estat en la conflagració, el debat entorn de la Gran Guerra reapareixia constantment. Amb un
republicanisme majoritàriament aliadòfil, i amb Lerroux com un dels principals abanderats de
l’intervencionisme, les mostres com aquesta, de suport i de simpatia cap al bàndol aliat, eren
constants. La vetllada comptà amb actuacions musicals i teatrals. En primer lloc, membres de la
mateixa entitat cantaren diverses peces corals; seguidament, la banda municipal interpretà un
tema simfònic, i just després, el quadre dramàtic de l’entitat representà Joventut, d’Ignasi Iglésias
i, el quadre líric, la sarsuela El señor Joaquín, de Julián Romea. Acabà la festa amb un ball de
societat.82 "(82. cita de El Poble Català, (26-III-1915)). Text de Joan Tomàs Martínez Grimalt en
El teatre a les societats particulars de Barcelona durant els anys de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918) El CADCI i l’Ateneu obrer del districte II. Doctorat d’Arts Escèniques Treball de
recerca Director: Francesc Foguet i Boreu UAB 2009-2010.
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De tots colors. Núm. 249 (11 oct. 1912) p.
836
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TEATRE LARA DEL POBLE-SEC Situat al carrer Poeta Cabanyes 35-37
La publicació La Escena Catalana ens proporciona informació de la programació teatral que es feia a principis del segle
XX. Un cop més l'hemeroteca de La Vanguardia també ens ha ajudat en la feina.
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Ja en tenim notícies de finals del XIX: "En el teatro Lara da Pueblo Seco se dará esta noche una escogida función» de la que
formará parte un asalto de armas, la cua promete estar muy concurrida" La Vanguardia, 13 juny 1896, pàgina 2.
"—En el teatro Lara, situado en la calle de Cabañes de la barriada conocida por Pueblo Seco, se promovió ayer un regular
escándalo, á consecuencia de que no habiéndose despachado bastantes localidades para sufragar los gastos, la empresa
acordó suspender la función sin la devolución dei dinero é los que hablan adquirido localidad. Últimamente la empresa
devolvió los cuartos y quedó terminado el alboroto" La Vanguardia, 26 Juliol 1896. Pàgina 3.
I a l'octubre:
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El Diluvio, 3 d'octubre de 1896, p. 3
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1900 SOCIETAT RECREATIVA "LA FERRADURA"
"En la denominada «La ferradura» (Cabanyes 35 y 37) vá tenir lloch el diumenge passat benefici de l' aplaudida tiple Srta.
Neus Nin, que en la interpretació de las sarsueletas «Chateati Margaux», «El Senor Joaquín» y «La buena sombra», aixís com
ab el monólech catalá «La boja» vá rebrer justificadas mostras d 'aprobació, junt los demés executants Srtas. Sánchez, Turrez
y Rodríguez y 'la Srs. Mora, Batalla, Blanch y Hugnet. " Catalunya artística. 1a època, núm. 005 (12 jul. 1900)
1906
"El sábado, festividad de los Santos Reyes, a las nueve de la noche, tendrá efecto en la Asociación Catalanista del Pueblo
Seco, instalada en el teatro Lara (Cabanas, 83), una función teatral poniéndose en escena el drama de don José Got y Anquera:
«Muralla de Ferro», corriendo la interpretación del mismo á cargo del cuadro dramático «Nou Jovent», que dirige don
Eduardo Ferrando."La Vanguardia, 04 enero 1906, página 4
La Veu de Catalunya, 4 d'agost de 1934.
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.
El 29 de setembre de 1906 es fa una funció extraordinària composta pel drama El cor del poble i la peça Sebas al camp.
1907

AT

Els caixistes del Diari Las Noticias varen donar també una funció teatral composta per les comèdies Cura del moro, Las Carolinas, l'estrena de la comèdia dramàtica
L'orfeneta del jove caixista alfons Torres "Obreta senzilla que recorda el començ del Teatre Català i està escrita en llargues tirades de versos. L'acció resulta
interessant, però més ho fora si l'autor retallés alguna escena precipitant una mica el final". Hi actuen la srta. Pallejà, els Srs. rovira, Centeno, Nugué, Montforte,
Torres, Giró i Bages.(nº 41, 13/07/1907)

A.

C

A l'agost es posa en escena el drama Juan José, sobresortitnt dos díficils papers dels srs. Bosch, Deltell, Rodreíguea, Vilaplana i Romero. el sr. Roca va fer de
protagonista admirablement. També el juguet còmic Lo llit del capità.
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Al setembre del mateix any 1907, es dóna una funció extraordinària a benefici del jove Filiberto Cabrelles: posaren en escena una drama castellà i una peça
valenciana, distingint-se els srs. Galícia, Asensi, Deltell, Vilaplana, Ferré, Vaqué, Cabrelles (pare i fill), Aranda, les srtes. Pallejà i Cabrelles.

R

O

SA

M

AR

IA

SE

A l'octubre es fa una funció extraordinària a benefici de Josep Pujol en què es va representar Mestre Olaguer pel jove Bonet que fou molt aplaudit i el mono-diàleg
de Bonavia Un viatge a Barcelona desempenyat pels joves Enric Papasseit i Benet Milan. També foren molt aplaudits el sr. Nicolau en recitar la poesia La abrassada
al geni amb els srs. Rosendo i Pera.
1908
Al febrer, es representa La mare de Rusiñol a benefici dels aficionats Joan Riera i Eustaqui Rodríguez. L'execució bastant arrodonida per part dels srs. beneficiats i
els Srs. Cervera i Calonge, segons el nº 70 de La Escena Catalana deñ 8 de febrer de 1908.
En el Centre Democràtic Federal del Districte setè (abans Teatro Lara) es representa a benefici del jove Cabré el drama d'en Guimerà Sol, solet... i Sirena
d'Apel·les Mestres, en la qual "tots estigueren encaixats" principalment la srta. Palacios i el sr. Gorchs, arrodonint-los els srs. Vinuesa, Debesa, Ferre, Boronat i
Calderón. També hi prengué part la Sra. Martorell, segons La Escena Catalana nº 110 del 7 de novembre de 1908.
LES CORALS
Molt populars i pròpies dels barris obrers com el Poble Sec, desaparegudes moltes, formaren també part del teixit associatiu desenvolupat a Catalunya abans de la
guerra civil. Sovint disposaven també d'un grup de teatre que anava a representar les seves funcions a altres locals del barri.
SOCIETAT CORAL "ELS MODERNS DEL POBLE-SEC" al carrer Radas, es funda el 1926. Presidida pel Sr. Tramunt. Vocals: Marsiñac, Gandia, Tormo.
durant la dècada 1920-1930, en augmentar el nombre d'associats, es va formar un grup de teatre constituït per socis i familiars. Anaven al local del carrer de
Cabanyes 35, seu en aquells moments de l'Ateneu Radical.
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Fullet publicitari d'una obra de teatre representada l'any 1930 a la seu de l'Ateneu
Republicà Radical, ubicat al carrer de Poeta Cabanyes 33-35, per la Cia. Miranda.
L'ABANS BARCELONA. EL POBLE-SEC I LA FONT DE LA GUATLLA RECULL
GRÀFIC 1857-1979 ED. EFADÓS, P. 806
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Avui dia encara perviuen. Han anat canviant de seu local, ara al carrer de Margarit, nº 27
(2016) Altres corals que van conèixer la seva efervescència entre 1915 i 1936 han
desaparegut però segurament tenien els seus elencs d'afeccionats.
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ALTRES ENTITATS RECREATIVES DEL POBLE-SEC (o del districte setè)
ENTITATS:
Ateneu Radical Republicà Cabanyes, 35 Republicana Radical
Centre Nacionalista Republicà del Districte VII Rosal, 31 Republicana Nacionalista
Fraternitat Republicana Radical Marquès del Duero, 101 Republicana Radical

AT

Joventut "Germinal" del CNR del Districte VII Salvà, 30 Republicana Nacionalista
Joventut Republicana Radical del Districte III Marquès de Duero, 101 Republicana Radical

C

L'Auba Salvà, 30 Esbarjo

R
R

A.

Hem trobat a les publicacions periòdiques de l'època noms d'entitats, de vegades les adreces, alguns noms d'actors i actrius aficionats, algun nom de director i títols de les
obres programades. Actuaven en els teatres a dalt esmentats: Asiàtic-Lope de Vega o Lara en més d'un cas.

SE

Com era habitual a Catalunya, també a Barcelona i en els seus barris, des de la segona meitat del XIX van proliferar els ateneus, els casinos i centres socials i culturals que
disposaven d’un saló de teatre i on grups (elencs) de socis del centre aficionats a l’art de Talia formaven una companyia que representava obres catalanes i sarsueles sobretot.
Sovint aquests centres estaven vinculats a un partit o ideologia política:
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La majoria eren d'arrel federal-republicana: "Durant les primeres dècades del segle XX el moviment republicà federal espanyol visqué un procés lent i progressiu de
transformació. Aquell corrent vuitcentista, amarat de radicalisme social, que comptava amb una base popular "intransigent", que tenia unes fronteres ideològiques fluï des
amb el socialisme llibertari i que posseï a una audiència important dins la classe obrera, derivà vers actituds més moderades. D'altra banda el pes relatiu del federalisme dins
el món republicà havia minvat, degut en part al creixement de les classes mitjanes urbanes i a la influència del republicanisme francès. Finalment l'estructuració del
moviment obrer com a força autònoma li havia llevat l'audiència que a l'inici havia tingut dins d'aquest sector. Aquests fets expliquen en bona mesura l'esmussament del
radicalisme polític i social del federalisme i, al mateix temps, la pèrdua del seu predomini dins del republicanisme català. (...) En els primers anys del segle, el federalisme
català, que havia nodrit el conjunt de l'esquerra catalana tot debilitant-se, a més a més havia estat present en els diversos intents d'estructurar-la: des de la Unió Federal
Nacionalista Republicana al Partit Radical, des del Partit Republicà Català a la C.N.T., a vegades a títol individual o a partir d'una escissió, a vegades en el marc d'aliances
republicanes, més o menys efímeres, a vegades gràcies a la disciplina relaxada de les entitats locals. Malgrat tot, el Partit Federal seguia mantenint una sòlida i desigual
presència, que el feien un partit localment viu. S'havia adaptat bé al marc municipal, i en algunes zones al de partit judicial (o de circumscripció electoral). Situat dins de
l'esquerra del republicanisme, comptava amb una afiliació popular i obrera i mantenia relacions de proximitat amb l'anarcosindicalisme. Al capdavall tots dos compartien el
tronc ideològic del pensament de Pi i Margall i la seva gent solia conviure en els mateixos ambients." Isidre Molas: EL PARTIT “EXTREMA IZQUIERDA FEDERAL”
Universitat Autònoma de Barcelona. http://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_174.pdf?noga=1
Però mirem enrere, cap a l'origen del republicanisme federal català:
"El republicanisme català tenia un caràcter fonamentalment federal, consolidant-se aquesta tendència en les eleccions de 1868, quan les forces republicanes van triomfar a
les principals ciutats del Principat. Francesc Pi i Margall va ser el principal teòric del federalisme, argumentant que Espanya era una nació que havia de garantir la plena
participació dels seus ciutadans, l’exercici de les llibertats, la protecció dels drets i la igualtat jurídica. Amb aquests objectius, l’Estat hauria d’organitzar-se des de baix,
partint del respecte a l’individu. A més, Pi i Margall defensava que el nou Estat federal havia de ser el resultat de la unió voluntària dels diferents pobles i regions
peninsulars.
Un dels dirigents més destacats del federalisme català va ser Valentí Almirall, el qual juntament amb Josep Anselm Clavé va signar el Pacte de Tortosa, el 18 de maig de
1869, amb representants republicans dels antics territoris de la Corona d’Aragó (Aragó, Balears, Catalunya i València), amb l’objectiu de reconstruir l’Estat espanyol sota
un model federal, un Estat que tindria en compte la realitat històrica de l’antiga Corona Catalano-aragonesa i que es fonamentaria en la sobirania popular.
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El fracàs de l’experiència de la Primera República i la nova situació generada per la instauració del règim de la Restauració borbònica, amb la seva idea restrictiva i
dogmàtica de la idea d’Espanya, però, van determinar la pèrdua d’influència del federalisme a Catalunya i que molts republicans, entre ells Almirall, s’orientessin cap a
posicions més catalanistes." http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/02/05/els-origens-del-catalanisme-politic-de-la-critica-al-centralisme-al-federalisme/

SE

Federalisme i catalanisme (1868-2010) de Miquel Caminal (Universitat de Barcelona) i Josep

IA

Pich (Universitat Pompeu Fabra ) RACÓ. Format pdf. Text breu però útil per entendre millor

AR

la història contemporània de Catalunya.
ATENEU RADICAL DEL POBLE-SEC

SA
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coral Els Moderns del Poble Sec.

M

Hi anava a representar les seves obres, tal com hem dit abans, el grup de teatre derivat de la

El Diluvio, 14 de maig de 1933, p. 14.
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CENTRE NOVA CATHALONIA
N'hem parlat en l'anterior apartat dedicat a l'activitat teatral en el teatre Assiàtic i després Lope de Vega del carrer Rosal 33-35.
CENTRE D'ESQUERRA REPUBLICANA DEL POBLE-SEC
L'ERC es va fundar el març del 1931 i, dos anys després, consta que al Poble Sec ja existia el Centre d'Esquerra Republicana Districte II amb seu a Tapioles 27. Els membres
eren o tenien lligams familiars amb els comerciants i petits burgesos del barri i voltants, com el tresorer Casadellà, que tenia un negoci d'agulles, fils de seda i de cotó, i venda i
reparació de màquines de cosir al carrer Borrell. El juny de 1934, en reformar els seus estatuts (i canviar el nim com a Centre d'Esquerra Republicana del Poble Sec) declarava

AT

com ideals "el conquerir la llibertat de Catalunya i l'establiment d'una absoluta justícia social".

C

Mitjançant les activitats organitzades per les diferents comissions (social, sanitat, esportiva, cultura i esbarjo) i dirigint-se tant als catalans com als que no havien nascut a

A.

Catalunya, volien contribuïr al desvetllament polític, social i cultural del barri que el reconeixia com eminentment obrer. A la vegada, es mostraven molt preocupats per

R
R

"l'espectacle vergonyós del creixement de l'onada feixista i reaccionària arreu del món" i s'havien adherit al front únic obrer contra el feixisme, organitzat per l'Ateneu
Enciclopèdic Popular."http://memoriadesants.blogspot.com.es/2012/07/una-passejada-pel-poble-sec-en-guerra.html

SE

CENTRE LLIBERAL MONÀRQUIC DEL DISTRICTE SETÈ.

IA

N'hem parlat abans, perquè el seu grup de teatre actuava en el teatre Lope de Vega del carrer Roser.

carrer de Cabañes 35 i 37, el president del qual és Mateo Baduell.
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CENTRE REPUBLICÀ DEMOCRÀTIC FEDERAL DEL DISTRICTE SETÈ O CENTRE REPUBLICÀ/CENTRE REPUBLICÀ FEDERAL DEL POBLE-SEC(1906-1910) del

M

03/11/1906 Drama Vents d'oratge i monòleg Mestre Olaguer pel sr. Galícia i la xistosa comèdia Cura de moro.

SA

Mitjan 11/1906 Maria Rosa de Guimerà, interpetada per la Srta. Xirgu, Cardaldas i Srs. Badaell, Llop, Riera, Sierra, Guasch, Santiró.

O

A La Escena Catalana, nº 23 del març de 1907. Es va representar el drama de Ferrer Codina Un manresà de l'any vuit.

R

A finals de març de 1907, es representa Joventut a càrrec dels srs. Llop, Mileo, Santiró, Guasch, Iglesias, Sra. González, d'execució fluixeta, destaca la srta. Duarn que ho fa
bastant bé. En la comèdia Percito va fer les delícies del públic la sra. González, la srta. Duran i el Sr. Baduell. En estudi el drama Misteri de dolor d'en Gual.
Creiem que és el mateix grup que trobem esmentat en la publicació De tots colors nº21 del 22 de maig de 1908 amb el nom d'AURORA dedicada a posar en escena obres
modernes del teatre català "fugint de grolleries que infesten la majoria dels escenaris en drames sobretot i en pesses xavacanes i de gust anti-estètic". Les obres representades per
l'elenc d'aquesta societat foren almenys aquestes que hem trobat a la publicació De totos colors: L'hereu escampa de Rusiñol dirigida pel sr. Baduell. Bona interpetació d'ell i
amb més o menys encert la resta d'actors i actrius srs. Gasch, Navarro, Ratllo, Santiró, Gallinat, Minguillón, Llop i Badia, així com la srta. Cervera i Bofarull.
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La Publicitat, 11 de febrer de 1905.
La Publicidad, 24 d'octubre de
1904.

1908 Per la secció de Caixistes de Las Noticias és representada el drama d'Iglesias El cor del poble i una
peça castellana ben executades, mereixent una lloança la sra Boix i els srs. Rovira, Fidel i Nogué ajudats
pels srs. Monforte i Montserrat.
FRATERNITAT REPUBLICANA DEL POBLE-SEC
Al 1904 tenia la seu al carrer Vila y Vilá, 145, baixos, presidida pel sr. Bru. Però al 1905 eren al Paral·lel,
Marqués del Duero, 146.
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"La Fraternidad Republicana del Pueblo Seco ha organizado una función en el Teatro Onofri para el próximo sábado por la noche, para snfragar los
gastos que ocasiona el traslado del local de le Sociedad á la calle Marqués del Duero, via la más importante del distrito.
La variedad del programa, y dado el fin que se persigue, hacen augurar un brillante éxito ala citada función.
Se despachan localidades en el local de la Sociedad, Marqués del Duero, 146. "La Publicidad, 17 de juny de 1904. Ed. matí.

AT

La Publicidad, 18 de juny de 1904.

A.

Al maig de 1908 posen en escena Renyinas d'enamorats, La casa del campo i Lo pronunciament.

C

"A mitjan d'octubre 1906 Sarsuela Dorm dirigida per Antoni Perelló, una obra en castellà i Mestre Oleguer interpretat per l'actor aficionat Jaume Torras.
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Fem un salt en el temps i els trobem esmentats en Poble Català, 12 de març de 1915: Ens assabentem que tenen la seu al Paral·lel 101 (llavors Marqués del Duero). En el mateix
número s'esmenten altres entitats del districte on a més dels mitings s'hi feia probablement teatre ja que en totes elles acostumava a haver un quadre escènic i un teatret.
S'esmenten el Centre Nacionalista Republicà del carrer de Salvà 20, l'Ateneu Radical del Poble Sec i l'Ateneu Democràcia del Districte Setè, però aquest no estava al PobleSec , sinó al carrer Aragó 135.
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El 1908 el cor de la Fraternitat Republicana del districte VII posà en escena el drama d'en Rusiñol L'hereu escampa, l'execució de la qual no va convèncer per haver estudiat
poc els seus papers. Per fi de festa van fer Lo llit del capità, on s'hi lluí especialment en Pere Vicenç, que va demostrar ser un excel·lent aficionat còmic. En els intermitjos, el cor
cantà diverses peces sota la batuta d'en Baldomer Domingo.
També es representaren la comèdia A la prevenció, Els Moneders falsos i Els grills de les sebes, lluint-se en els seus papers els intèrprets.
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1912
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FOMENT DEL DISTRICTE SETÈ
15/01/1910 Es posa en escena Les Carolines a benefici de l'aficionat sr. Clavero. JOVENTUT REPUBLICANA DEL POBLE-SEC
La Publicitat, 11 de febrer de 1905.
El quadre dramàtic d'aquest centre van representar, segons consta a La Escena Catalana del 24
d'agost de 1907, Renyinas d'enamorats, Lo pronunciament, el drama castellà El Arcediano de San Gil
amb brillant execució.
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Sabem que el 1914 van organitzar una funció al Teatre Asiàtic, per recaptar fons per a una iniciativa
en favor de presos polítics. D'aquest esdeveniment, n'hem parlat en l'apartat corresponent al teatre
Asiàtic.
Als baixos del carrer Marqués del Duero, o sia Paral·lel, nº 104 hi havia un local La Magnòlia, en què
hi actuava el 1908 un quadre escènic. La srta. Antonieta Pallejà escull per al seu benefici unes obres
castellanes, l'una en vers i l'altre lírica.
"En el nuevo local social de la Juventud Liberal Democrática Autonomista del distrito séptimo
(Marqués del Duero, 75, bajos), dará el próximo sábado, á las diez de la noche, una conferencia don
Andrés José Valverde." La Vanguardia, 04 noviembre 1915, página 4
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TEATRE CATÒLIC O PARROQUIAL
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L'ESGLÉSIA DE SANTA MADRONA. TEATRE AL CENTRE PARROQUIAL.

AR

L'antiga ermita de Santa Madrona és a Montjuïc, vegeu la informació del convent: http://www.monestirs.cat/monst/bcn/bn02madr.htm
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M

La primera església de Santa Madrona fou erigida en un terreny cedit per la influent família Grases, propietària de molts terrenys d'aquella part de la França Xica, dita
així probablement pels francesos instal·lats al barri que van venir a treballar a la fàbrica de Jaume Grases (Badenas). Fou després que a iniciativa del bisbe Jaume Català i
Albosa i amb finançament de modestes aportacions populars es construeix el 1888 al carrer de Tapioles 10 l'edifici actual, donant nom al nucli central del barri
"Eixample de Santa Madrona" i l'anterior església passà a anomenar-se Mare de Déu de Lourdes.
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"Aquesta església, obra de l'arquitecte Adrià Casademunt, va ser inaugurada l'any 1888 per la reina regent Maria Cristina que va venir acompanyada del seu fill, el futur
rei Alfons XIII, que només tenia dos anys.(...) Originàriament l'Esglèsia de Santa Madrona no tenia campanar i així va arribar a començaments del segle XX .
Posteriorment es va construir sobre el pòrtic d'entrada al temple. Disposava d'una torre que s'enlairava per sobre de la resta de l'edifici amb una alçada total de més de
cinquanta metres i que era visible des de molts punts del barri. Era format per dos cossos amb campanes i acabava amb un remat punxegut de peces de ceràmica fosca
coronat per una bola i una petita creu. Aquest símbol d'identitat del barri es va acabar d'enlairar amb posterioritat als fets de la Setmana Trágica (estiu de 1909) i va
resultar escapçat l'any 1936, un cop començada la Guerra Civil en previsió dels primers bombardeigs sobre la ciutat. La part més alta de campanar en forma de punxa va
ser enderrocada. Els militars republicans varen considerar que un símbol tant visible per alçaria i brillantor era un reclam massa evident per l'aviació enemiga i van optar
per enderrocar.-lo en un temps en que destruir esglésies tampoc era gaire mal vist per molts. Les obres de demolició del remat del campanar van respectar la resta de
l'edifici que va ser confiscat i convertit en garatge. Els revolucionaris van obrir un gran fossar al mig de l'interior de l'església, que permetia reparar les avaries dels
camions. "http://barcelofilia.blogspot.com.es/2013/09/campanar-original-de-lesglesia-de-santa.html
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Mare de Déu de Lourdes

SE

Secció de Teatre de la Parròquia de la Mare de Déu de Lourdes:
GRUP ESCÈNIC LOURDES al carrer Ricart.
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Francesc Serrat havia format part d'un grup d'aficionats, del
quadre escènic de Ràdio Barcelona
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Era el conserge del centre, qui va arranjar l'escenari, va pintar les
parets del teatre i va engrescar Fernando Parés , un vell conegut de
la seva etapa de teatre afeccionat, per tal que s'incorporés al
projecte de la secció. Fou el veritable pal de paller de la secció
durant la primera època del Centre. Hi feia intervenir famosos amb
prestigi com Dámaso Garcia, Antonio Crespo, Isidre Solà, altres
actors/actrius van ser Montserrat Monereo, Marta Noguera,
Asunción Noguera, Mercè Ferran, Àngels Bancès, Josep Roca, Joan
Roca, D. Zanáriz. I. Parés. D. Cabré. A mitjan 50 es renova amb
una nova generació:

Font: Arxiu Municipal del districte de Sants-Montjuïc
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Santa Madrona del c/ Tapioles amb l'antic campanar. al principi no en tenia. Es construií amb pedra de la Satàlia. El campanar es va fer amb pedral del Morrot, de

O

qualitat inferior. Durant la guerra civil es va escapçar i no s'ha tornat a aixecar.

R

Font: Barcelofilia http://barcelofilia.blogspot.com.es/2013/09/campanar-original-de-lesglesia-de-santa.html
EL CENTRE SOCIAL
Gràcies a la iniciativa de Mn. Joan Castellet que volia donar un tarannà més popular i cultural a la comunitat de Santa Madrona es va crear un Centre Social cap a la
dècada dels 30 que es convertirà en Centre Parroquial després de la guerra.
No obstant això, ja ens consta que al 1907 el Centre Catòlic de Santa Madrona es feien Els Pastorets La Adoración de ls Santos Reyes en què el Sr. Serra feia de Garrofa, el
sr. A. Lluves de Pallanga i el sr. J. Lluves de Samuel. Al 1911 van representar La tunyina en la qual s'hi lluí el sr. González ajudat satisfact+oriament pels srs. March, Felip
i Morera i L'ase del hortalà realitzada pels srs. Jordi, Domèench (J.), Serra, Armengol, Domèench (D:) i Masferrer, segons L'Escena Catalana nº 228 del 18 de febrer de
1911.
I al 1912 el Patronat Carlí Obrer de Santa Madrona tenia el seu quadre escènic i hi van interpretar, entre altres obres, Les joies de la Roser un 21 de juliol a benefici de
l'actriu Isabel Folch, actors Srs. Borrell i Parés. Per fi de festa es va posar una comèdia castellana.
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A l'arxiu municipal del districte Sant-Montjuïc es conserven programes de les vetllades teatrals que es feien en el centre social a Tapioles 15-17:
El quadre escènic del centre representava obres de repertori de teatre catal+à i algunes en castellà i alguna més, també venien de vegades elencs convidats. En Conrad Casadellà
era el director. Hi havia també el grup juvenil.
En el 1933 les obres de repertori escollides foren: Clarís, L'Hereu escampa, En Joan Bonhome, Sang Redemptora, El joc dels disbarats, La Creu de la Masia, el Rector de
Vallfogona, el misteriós Jimmy Samson, el cabo simón o La aldea de San Lorenzo, La figura del rei Wamba, Les joies de la roser, La filla del moliner, Lo contramaestre, El fill del
crehuat, el cor del poble, Lo full de paper, L'enredaire.
I aquesta és la llista de components del quadre escènic:
Sastreria:Badenas

AT

JANÁRIZ, Daniel LLUÍS,
Joan MAESTRO, Angel

Josep BLANXART, Jaume

MARTÍ, josep PLANAS,

Perruquer:
Sánchez

CASADELLÀ, Antoni

Josep PORTA, joaquim

Decorat: Pérez Consuelta: J.

CASADELLÀ, Conrad

PARÉS, Domènec SERRA,

Breu Atreç: Artigau

IA

Jaume DAINA, Àngel GARCIA, VALLS, Rafael VENTURA,
Josep VERGÉS, Joaquim

AR

Julià GASCÓ, Carles

R
R

Josep TORRES, Alfons

SE

CLAFENT, Àngel COCA,

C

BARCELÓ, Agustí BERNAL,

A.

ALBERNI, Francesc

M

HOSPITAL, Josep Mª.

SA

22/01/1933 Gran esdeveniment Artístic-Musical a les 5:30 h. tarda

R

O

L'Escola Juvenil d'Art Dramàtic posa en escena la rondalla lírica en dos quadres original d'en Josep Mª Folch i Torres i música de Blai Net La Princesa i el Pastor
interpretada per M. Casadellà, M. Bertrand, J. Oruella, A. Llauradó, B. Miserol, E. Millán, A. Torres, P. Heredia, M. Navarro, E. Palmarola, M. Magriñà, A.
Escofet, J. Gracia. I l'idil·li líric també en dos quadres del mateix autor Muset i Bernadeta per Torres, C. Heredia, Vilaus, Manich, Casadellà, P. Heredia, J.
Ormella, A. Llauradó, J. Lisbona, sota la direcció escènica de J. Planas, la direcció artística de J. Singla, direcció musical srta. J. Pérez.
29/01/1933 A punt de finalitzar la temporada oficial de teatre en el Centre Social de Santa Madrona, el quadre escènic ha organitzat una funció extraordinària en
honor i homenatge dels seus joves directors: Conrad Casadellà director escènic i Josep Singla, director artístic dirigeixen Don Gonzalo o l'orgull del gec. Intèrprets:
Marta Torres, Josep Martí, Daniel Janáriz, Julià Garcia, Josep Planas, Joan Lluís, Alfons Torres, Àngel Maestro, Alfons Daina, Rafael Valls.
19/02/1933 Gran Vetllada Teatral amb motiu del seu benefici a les 17:30: La paraula d'honor d'a. Navarro i Els dos sargents francesos amb Francesca Santamaria,
Marta Torres, J.M. Hospital, J. Planas, J. Garcia, J. Lluís, C. Casadellà, J. Vergés, D. Janáriz, J. delgado, Domènech Parés i la menor Carme Heredia. Vestuari:
Breu. Decorat
teatresbarri.html[12/04/2018 19:58:32]

teatresbarri

exprofès del gran escenògraf Frederic Pérez.
26/02/1933 L'Escola Juvenil d'Art Dramàtic presenta L'Alcalde de Stilmonde de Maeterlinck en traducció de Salvador Vilaregut. Actrius/actors: elissa Miralles, Josep Cloten,
Ramon Salas, Ramon Llobet, Miquel Navarro, Josep Mª Torres, Josep Rocamora, Artur Escofet, Alfons Daina, Carles Martínez. direcció escènica: J. Planas, direcció artística J.
Singla.
19/03/1933 Vetllada teatral de Quaresma: L'idiota del gorch negre de Drama en un acte y en vers original de Pau Rosés i Pau Guiteras i i L'Apòstol de Pau Rosés.
02/04/1933 Les dones de la Passió de F. Gay amb les actrius afeccionades P. Roca, M.T. Galduf, E. Miralles, R. Ros, M. Torres, M. Soler, F. Santamaria, A. Vidal, M. Roca, M.
Blanch, E. Ferran, M. Bespin, M. Casadellà, M. T. Feliu, M. Borrull, C. Bebel, P. Heredia. direcció musical srta. J. pérez, Direcció artística J. cingla i direció escènica M. Saún.

AT

També a l'abril, com a funció inaugural, Un manresà de l'any vuit, drama en tres actes de Ferrer i Codina, representada per Torres, Martí, Casadellà, Lluís, Janáriz, Vergés,
Delgado, Parés, Blanchart, Valls.
16/05/33 "Xistosa comèdia en dos actes original del cèlebre actor i autor del teatre catòlic Teodor Baró El joc dels disbarats, que té com a escenari el poble de Cantallops.

C

25/05/33 El fill del crehuat del Pvre. Gaietà Soler i Cura de moro de Frederic soler, Pitarra.

R
R

A.

11/06/33 La secció dramàtica de Catecismo de St.Francesc de Badalona representa el drama de J. Prats i Comas La fallida.

SE

També tenim referències de l'Agrupació Artística Montjuïc que estava composta per alguns dels actors i actrius que els ja esmentats abans i d'altres joves dirigits per Josep
Planas. El 2 de juliol de 1933 representa Els milions de l'oncle de Carles Soldevila, interpretada pels alumnes Galduf, Domènech, M. Casadellà, J. Clofent, A. Garcia, J. M.
Torres, A. Daina, J. rocamora, J. Boreu. "Acurada presentació escènica. Tres actes de suggestiva atractivitat" es diu en el programa.

IA

El 23 de juliol els joves porten a l'escenari El vailet nou de Folch i Torres, Flors i violes de Crehuet. Els joves Miralles, Galduf, Canals, Clofent, Llobet, Torn, Salas i Ciórdia
actuen en la primera, en J. Porta, A. Domènech, P. Herèdia, T. Canals, Falduf, M. Domènech, Torres, Boneu, Herèdia i J. Domènech ho fan en la segona.

AR

Per la revetlla de Sant Jaume, 24/07/33, l'elenc del centre dirigit per Casadellà duu a l'escenari Dit i fet de Lambert.

M

30/07/33 L'enredaire de R. Bordas, darrera representació de la temporada dedicada a Julià Garcia.

SA

El 6 d'agost té lloc un aplec fejocista a Dosrius: la funció representada en el Sindiciat Agrícola Catòlica és El Sant Cristo Gros. Els intèrprrets són els de costum ja esmentats.

O

El 24 de setembre, dia de Ntra. Sra de la Mercè, s'inaugura la nova temporada amb Clarís o El corpus de sang de Conrad Roure. Els intèrprets en aquesta ocasió foren Joan
Lluís, Conral Casadellà, A. Torres, A. Blancgart, F. Santamaria, J. Domènech, J.M. Hospital, J. Martí, sota lan direcció de Conrad Casadellà. Tres magnífics decorats de
Frederic Pérez. En el programa s'anuncia l'obra en estudi Quin era el boig? i El misteriós Jimmy Sammson que van fer el 8 d'octubre del mateix any.

R

El 15 d'octubre torna a actuar l'Escola Juvenil d'Art Dramàtic que puja el teló amb El menut del sac de Folch i Torres, amb Manich, Canals, Torres i Millán com a actors/
actrius; El vailet nou i Les arrecades de la Verge.
Els mateixos fan Marcel de l'acreditat autor catòlic Manuel Gomis el 26 d'octubre. La representació va a càrrec de R. Salas, JM.Torres, J. Rocamora, A. Selma, R. Llobet, a.
Matrtínez, J. clofent, R. Torres, C. Gerdó, M. Bertran, J. Llauradó, sota la direcció escènica de J. Planas i direcció artística de J. Singla.
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Font: Arxiu Municipal del districteSants-Montjuïc
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Programa. Arxiu Municipal del districte Sant-Montjuïc.
El grup dels adults reposen el 22/10 Lo contramestre. F. Santamaria, M. Torres, J. Domènech, J. Lluís, C. Casdellà, J.M. Hospital, J. Martí, D. Janáriz, J. Delgado, R.
Valls.
12/11/1933 Representació extraordinària per tal de contribuir a les despeses ocasionades amb motiu del "renovamllament de la gran Orgue de l'Església parrroquial" Han
ofert la cooperació a l'actriu Sra. Laura Gasó i el gran actor Sr. Miquel Esteve soci del Centre: El Cardenal, magnífic drama en tres actes de Lluís N. Parker adaptada a
l'escena catalana per Salvador Vilaregut. Miquel Esteve fa de Joan de Mèdicis, el Cardenal, la sra. Laura GAsó fa de Clarícia de Mèdici.
teatresbarri.html[12/04/2018 19:58:32]

teatresbarri

L'Escola Juvenil d'Art Dramàtic representa el 26 de novembre Carles de Viana de Salvador Llanas i Rabassa, autor catòlic..
Al desembre, els adults representen Els Porucs, Paranys de l'amor de Poal-aragall, La joventut passa d'Agustí Collado, a petició del públic, amb els actors i actrius habituals. També
fan els Pastorets L'Estel de Nazareth i per tancar el mes i any 1933 El mestre de minyons, Per no entendre el castellà i segona presentació de la Cia d'òpera bufa que" en la seva
primera actuació obtingué un èxit indiscutible, piramidal, indexifrable" ens diu el programa: A cal retratista.
Any 1934
L'Escola Juvenil d'Art Dramàtic també fan uns quadres pastorils en una vetllada nadalenca, sota la direcció de J.M. Planas.

AT

El 21 de gener, el mateix grup juvenil fan Els Pastorets o L'Adveniment de l'Infant Jesús en cinc actes de Folch i Torres en una representació extraordinària. Intèrprets habituals del
grup i d'altres: R. Palmarola, P. Gil, J. Serrano, T. Canals, C. Martínez, A. Bonavia, J. Reig, M. Navarro, P. Rovira... Al febrer, dia 18 Llar morent del prevrere Ramon Saborit. Un
mes després, Somni de glòra d'Emili Graells i Castells.

La secció femenina del centre dedica a la Joventut Catòlica Femenina L'Esgarriada de Mn. Francesc Gay.

C

04/02/34 Teatre castellà El rechazo entremès dels germans Quintero i La leyenda del maestro de Josep Ramos Martín. Per Pentecosta, La Ventafocs. el 15 de març, El rei per força.

R
R

A.

L'u d'abril, La creu de la masia, funció dedicada al director Conrad Casadellà, i Mestre Oleguer. El 29 del mateix mes, Sang blava, interpretada per Pepita Sans, Conrad Casadellà,
Fca. Santamaria, MTeresa Galduf, Joan Lluís, A. Casadellà, Maria roca, J. Ciordia, A. Torres, D. Janáriz, R. Salas. En estudi El ferrer del tall, que fan el darrer dia de maig, però
abans La criada nova i estrena de Germans Ferrerons i El pati blau el 27 de maig del 34.

SE

Per St. Joan, en una vetllada que es fa després de l'ofici religiós, es programa La sàvia casualitat, amb Casadellà, Santamaria, Domènech i P. Sans.

IA

Al juliol, el dia 10, es fa un Gran Concurs de Recitació a dos quarts de vuit de la tarda, en què el quadre escènic de l'entitat representa la bonica compedia en dos actes del mestre
Frederic Soler (Pitarra) La carbassa de Monroig sota el següent repartiment:

AR

Mundeta- Mª Teresa Galduf, Anton-Josep Planas, Josep-Francesc Mauri, Manel-Alfons Torres, D. Enrique-Joaquim Vergés, Macari-Alfons Daina, Pachorra-Conrad Casadellà,
direcció escènica: Josep Mª hospital, Direcció artìstica: Josep Singla.

M

El diumenge dia 17 la funció va a càrrec dle quadre escènic femení del Centre Catòlic de St. Vicenç dels Horts.

R

O
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A l'octubre, el dia 7, es fa una comèdia en tres actes de Muñoz Seca El Verdugo de Sevilla en què intervenen les sres. Galduf, Roca, Rocamora, Sans, Rastell, Janáriz i els srs. Lluís,
Bernal, Casadellà, Salas, Bertran, Llobet, Boneu, Daina, Viñas. Estrena de dos magnífics decorats pintats per Alfons Torres. Dirigeix un cop més en Conrad Casadellà. En el mateix
programa es diu que està en estudi Els últims rovellats, la qual posen en escena el 4 de novembre juntament amb una obra de l'actor de l'elenc Nobles amores del jove A. Garcia.
Abans, però, en el festa major del centre social de Sta. Madrona en honor al seu patró Crist-rei el diumenge dia 28 d'octubre fan una lectura de poesies, un monòleg interpretat pel
director Conrad Casadellà L'Escudellòmetre.
En una gran vetllada teatral del 6 de novembre es representa Fe, Patria i Amor.
Al novembre es fan les grans festes de la F.J.C. el dia 20 pel grup femení, es posa en escena L'esposa virginal i el dia 27, pel quadre escènic titular El comediant Sullivan!. el 18 del
mateix mes fan La casa de l'art de Rusiñol i Nobles amores del company Garcia, amb una decoració exprofessa.
Al desembre es fa un homenatge a Àngel Guimerà i s'escull Mossèn Janot amb la col·laboració de Miquel Esteve.
El 30 de desembre, en la tradicional vetllada d'Innocents actua la cia d'òpera bufa, que en realtiat són els mateixos membres de l'eleenc habitual, en Pulmonia doble de R. Peña en un
acte, en què Daniel Janáriz fa de Crist. I a continuació Pessigolles, caricatura en un acte de Lanmbert Escaler i L'agència d'informes comercials.
Ja som al 1935 i el quadre escènic dedica a la mainada del centre la vetllada de reis el dia 8. en aquesta ocasió, l'Escola Juvenil d'Art Dramàtic demostra el seu
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coneixement teatral en La neu que pel camí hi ha de Folch i Torres, interpretat per A. Selma, E. Miralles, J.M. Torres, M. Casadellà, R. torres, J. millan,
J. Palmarola, J. Ormella, J. Vallcanera, sota la direcció escènica de J. M. Planas i la direcció artñistica de Singla.
El 20 de gener inauguren la II Temporada de Teatre Selecte 1934-35 i ho fan amb La casa de tothom amb Adela Domènechm Mª T. Galduf, Joana
corbella, D. Janáriz, Ramon Salas, J. Lluís, C. Casadell`, A. Torres, J. Domènech, Antoni Casadellà "Comèdia de gran ensenyament moral" sota la
direcció de Conral Casadellà.
El 3 de febrer estrenen El far de les tempestes, el 3 de març El detectiu Ulls de gat compta amb la presència del seu autor Lluís Millà. també fan
Baragüeta de Vital Aza i Ramon Carrión.

AT

El 24 de març reposen Fe, Pàtria i Amor amb decorat estrenat per a l'ocasió del company Ramon Llovet..
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A.

C

A l'abril, dia 28, en una gran vetllada literàrio-musical amb motiu de la benedicció de la bandera de la secció d'aspirants de la J.F.C. aquesta secció
representa la comediata La Mona de Pàsqua i la "secció de senyoretes del grup de Joventut Catòlica Femenina de Santa Madrona representa l'obra de
Josep Mª Folch i Torres L'hora heroica.

IA
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El 5 de maig es fa un grandiós festival artístic amb motiu de prendre part en el concurs de F.E.S.T.A.(Foment de L'Espectacle Selecte i Teatre
Associació), hi representen l'acte imposat pel concurs de l'obra del berguedà Ramon Vinyes La creu del sud, el qual dona una conferència en acabat
l'acte sobre "L'instrucció en el teatre amateur". També fan el tercer acte dle drama de Manuel Gomis Sentís Lluita de cors per a lluïment. Per finalitzar
la vetllada i fora de concurs, fan el sainet d'en Pau Rosés Parlant la gent... s'embolica.

M

AR

El 26 de maig de 1935, dins el IV Concurs del Teatre Català organitzat per F.E.S.T.A. presenten La mitja taronja de Josep M. Arnau. Hi actuen F.
Santamaria, J. corbella, A. Domènech, M. Bonet, J. Lluís, C. Casadellà, R. Salas, R. Llovet, com a convidats/convidades Mª.T. Galduf, R. Rocamora, P.
Castell, J. Vergés, J. Ciordia, J. Domènech.

O

SA

Per al concurs, el segon i tercer actes de Els últims rovellats de Lambert Escaler, interpretada per F. Santamaria, J. Corbella, M.T. Galduf, sota la
direcció escènica de Conrad Casadellà.

R

També van representar La puntaire de Ribot i Serra el 9 de juny de 1935, La revetlla de D. Pau i Tres i no res el 23 de juny interpretada per R.
Rocamora, Bonet, Lluís, A. Domènech, M.T. Galduf, Casadellà; L'oncle rector de Folch i Torres, interpretada per Joana Corbella, MºT. Galduf, Joan
Domènech, Josep Domènech, Miquel Bonet, Ramon Sales, Joan Lluís, David Janáriz, Conrad Casadellà i Ell m'estima d'Agustí Collado el 30 de juny.
Però a les mateixes dates, 1935 l'Elenc Teatral Santa Genís estrenen Foc en el món del fejocista Francesc Puig i Llansà, on hi intervenen F. Estrada, J.
Puig, F. Sirera, M. Codina, B. Romeu, J. Esplugas, P. Valdés, J. Campanya, J. Plana, J. Casas, Ll. Ferré, J. burdoy, M. Pous, J. durán, M. EStrada, J.
Sardà, A. Sol, tot homes, sota la direcció de Pau Serra. El FJC català era especialment actiu en la parròquia de Santa Madrona amb Mossèn Andreu
Oller.
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'Hoja oficial de la provincia de Barcelona: Época Segunda Número 473 - 1935 enero 28 (28/01/1935)

R

O

SA

M

Ens consta, però, que en el 1907 hi havia un grup d'afeccionats que per Reis hi van fer Els Pastorets, com era habitual en aquests centres, i d'altres similars com La
Adoración de los Santos Reyes amb els actors i actrius afeccionats Sr.Serra que feia de Garrofa, i el sr. Lluves com a Pallanga, i d'altres obres d'autors fejocistes.
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