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Arenys de Mar

Ateneu Arenyenc, fundat el 1884



Benvolguts socis i sòcies:

Fa ja mig any que vam 
editar el fins aleshores últim 
butlletí de l’Ateneu i crec 
que val la pena aprofitar 
aquest nou editorial per 
comentar alguns trets del 
desenvolupament de l’enti-
tat. És cert que a l’espai  
“Miscel·lània” es fa un  repàs 
de tota l’activitat duta a 
terme, però hi ha algun fet 

EDITORIAL
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que mereix ser destacat. Concretament n’hi ha 
dos que considero  cabdals i que des del dia 
que vaig assumir la presidència de l’Ateneu van 
ser per a mi objectius bàsics: ampliar tant com 
fos possible les activitats que pot oferir l’Ateneu 
i que aquestes siguin prou engrescadores per 
animar a associar-se persones que per difer-
ents motius encara no ho han fet. 

I val a dir que de moment ho estem aconse-
guint. En primer lloc amb els cursos formatius 
que aquest any ronden la quarantena amb un 
molt ampli ventall d’especialitats i que cal 
reconèixer que s’han convertit en “la joia de la 
corona” de l’Ateneu. Més de 400 inscripcions 
amb més de 250 socis matriculats.  Aquest èxit 
dels cursos també és, entre d’altres, un dels 
motius de l’augment espectacular de socis. En 
un any i mig hem passat dels poc més de qua-
tre-cents a apropar-nos als sis-cents. No cal dir 
que és una dada molt satisfactòria que, de 
retruc,  ens porta a millorar dos aspectes 
importants de la societat: la paritat de sexe i 
rebaixar considerablement la mitjana d’edat 
dels socis.

A banda dels cursos, no voldria deixar de ressal-
tar les moltes, i de gran qualitat, activitats 
culturals  (conferències, concerts, exposicions 
etc.), esportives (tenis de taula, escacs, billar...). 
El ball dels caps de setmana que amb els 
canvis introduïts torna a prendre embranzida, 
així com les sortides culturals i d’esbarjo. Fins i 
tot     i ara mateix és tan sols un projecte     els 
alumnes d’anglès projecten fer una escapada a 
Anglaterra.

... els cursos formatius que aquest 
any ronden la quarantena...

Lluís Montmany i Pau, soci número 50
President de l’Ateneu Arenyenc

Dels projectes de futur  que Déu n’hi do els que 
hi ha  en parlarem i ho exposarem a la pròxima 
assemblea general prevista per a diumenge 29 
de gener de 2023  en la qual des d’ara ja us  
convido a participar i on donarem informació 
detallada del que hem fet i del que tenim 
pensat dur a terme.
 
Com a informació ben propera i del tot recent 
us faig saber que l’artista i sòcia Roser Sanger-
man ha fet donació a l’Ateneu d’un quadre 
original, del qual és autora i que ha estat col·lo-
cat a l’Aula Fèlix Cucurull. Des d’aquí, a banda 
d’agrair-li aquesta donació, us convido lògica-
ment a visitar-lo.

També voldria avançar-vos que el proper dia 11 
a la tarda i a la sala de socis tindrà lloc la 
presentació del treball “La formació urbana 
del carrer Ample d’Arenys de M, s. XVI-XVII: Una 
aproximació històrica” obra del soci David 
Castañeda, amb la qual va resultar guanyador 
del 1er. premi Ateneu 2019 de Monografia.  

I, com podeu comprovar, a través del butlletí 
continuem donant a conèixer la història de 
l’Ateneu, cosa  que vam començar a fer en el 
número anterior i que és fruit del treball que el 
soci J. M. Nogueras està recuperant  i posant a 
l’abast de tots els interessats.

I no vull ni puc acabar aquest escrit sense desit-
jar-vos a tots, socis, sòcies i familiars, en nom 
meu i en el de  la Junta Directiva de l’Ateneu, 
unes bones festes de Nadal. BON NADAL a 
tothom!



MISCEL.LANIA
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Durant els mesos de juny,  juliol i agost  s’han celebrat com de costum les finals i els lliuraments de 
premis de les modalitats de tennis de taula,  billar i escacs.

ESTIU - FESTA MAJOR I SANT ROC

TENNIS DE TAULA
Pel que fa al tennis de taula, l’escoleta va celebrar el 
final de curs el dia 18 de juny amb el repartiment de 
trofeus entre els participants. L’endemà, el matí del 
19, trobada social amb un torneig ràpid entre els 
socis que practiquen aquest esport i, finalment, el 
20 de juliol una exhibició d’alt nivell a càrrec de 
Xavier Peral i Joan Massip, jugadors de la súper 
divisió nacional. Més de 120 persones hi van assistir.  

ESCACS
El dia 25 de juny, la secció d’escacs va or- ganitzar 
un tor- neig de par- tides ràpides amb 24 par- 
ticipants, i el dia 16 d’agost la ja clàssica 
simultània d’escacs de Sant Roc a la Plaça de 
l’Església amb el mestre Joan Fluvià Poyatos.  
El finalista va ser Pere Hernàndez.

BILLAR
L’onze de juliol es va efectuar la final dels torneigs 
de bi- llar i el lliurament de pre- mis de les difer-
ents categories. També es lliuraren els premis de 
les noves especialitats que aquest anys s’han 
desenvolupat: Rummi Kub, dòmino i jocs de 
cartes. L’alcaldessa i la regidora d’esports van 
presidir l’acte.



EXPOSICIONS

Durant aquests mesos hem pogut gaudir de 
diverses exposicions amb obres de socis de 
l’entitat. En Josep Roig va presentar una magni-
fica exposició amb temàtica  “Terra Santa”, les 
alumnes del taller de pintura van exposar 
durant els dies d’”Arenys en Flors” obres de 
temàtica floral. El 10 de juny s’inaugurà una 
exposició de Francisco Casellas que fou destacat 
soci de l’Ateneu. El grup de pintura “Mitjanit” va 
exposar obres tant del grup com de particulars 
de cadascun dels seus membres. També es va 
exposar una recopilació del nostre arxiu 
fotogràfic amb el títol “Festa Major d’abans 
d’ahir” i finalment La FAC ens va cedir una 
exposició modular amb el lema “Som Ateneus” 
que vam inaugurar el dia de la presentació del 
nou curs. Actualment hi ha una  exposició 
d’obres  de la sòcia Lluïsa Gorina

CICLE DE DUETS   
Durant els mesos de maig, juny i juliol, a la sala 
d’actes, es van realitzar tres concerts amb duets 
especialitzats en jazz i swing. El primer va anar a 
càrrec dels músics Joan Torrentó i Pau Mainé, el 
segon de Juli Aymí I de Josep Traver i van final-
itzar amb l’actuació dels germans Alba i Santi 
Careta.
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PRESENTACIONS I XERRADES
S’han presentat els llibres  “Donar nous als nens”, de Marina Porras, en relació a l’obra de Gabriel Ferrater 
i al centenari del seu naixement i del cinquantenari de la seva mort, “Cròniques negres del català a 
l’escola”, de Pere Mayans, i hem tingut també conferències: una sobre el telescòpi James Webb i “Som 
d’Arenys, som de mar”, a càrrec de Manuel Teodoro.

El 9 de setembre es va fer la presentació del nou curs i de totes les matèries que enguany oferim, així 
com també dels tallers diversos. Tant en cursos com en tallers hi ha hagut força novetats.



SORTIDES CULTURALS
S’han efectuat  sortides culturals: al museu Dalí 
de Figueres i al castell Gala Dalí de Púbol, al Park 
Güell, una titulada Art i Vins al taller de l’escultor 
Josep Bofill i a les caves Alt Alella, a les viles de 
Montblanc i Vallbona de les Monges i, la darrera, 
una visita a l’Escola Industrial de Barcelona.

CICLE DE CONFERÈN-
CIES
Amb la voluntat de tornar a oferir un cicle de 
conferències, aquest any les hem centrades en 
el món audiovisual.

La primera fou sobre “Documental” amb la 
participació de Joan Celdran, Eloi Tomàs i 
Carlos Rufete, moderats per Marta 
Pérez-Verge 
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CONCERT
El 30 d’octubre vam 
oferir un concert de 
guitarra a càrrec de 
Mariana Gomez 
amb el títol “Un cieli-
to lindo en el dia de 
los muertos mejica-
nos”

BALLS 
El 15 d’octubre es van reprendre les sessions de 
ball dels dissabtes a la nit.

OFRENA
El dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalu-
nya, l’Ateneu va participar a l’acte de l’ofrena 
floral a la senyera al balcó del Xifré.
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Agenda

Concert de Nadal amb el Cor l’Aixa i 
Adzé Cor de Cambra 

04-12-2022 12:00h 

Ball de dissabte amb el duet Dòmino

10-12-2022 21:30h 

Torneig de Tennis de taula Nadal 2022

11-12-2022 10:00h  

Sortida Cultural al Museu de les Arts 
Escèniques

13-12-2022 09:30h Autocar 

Presentació del llibre Tornarà a ser rica i 
plena, una història (im)pertinent de 
Catalunya amb l’autora Maria Vila i 
Miquel Colomer

16-12-2022 18:30h 

3r Cicle de Tastets Lírics amb Magdalena 
Campasol

16-12-2022 19:30h  

Presentació del llibre: La formació 
urbana del carrer Ample d'Arenys de 
Mar, s. XVI-XVII, una aproximació històri-
ca, de David Castañeda, I Premi Ateneu 
de Monografia. 

17-12-2022 18:00h 

Ball de dissabte amb la D.M. Ateneu 

17-12-2022 21:30h

Torneig de Billar Nadal 2022 “Memorial 
Domingo Parra”

18-12-2022 10:00h  

Poema de Nadal amb el Grup de l’Ate-
neu, musicat per Víctor Pedrol i direcció 
de Marta Catalan.

18-12-2022 12:00h  

 

  VIATGE A LONDRES  
   Del 18 al 21 de maig de 2023 

Estem preparant un viatge de fi de curs per als 
alumnes dels cursos d’anglès a l’Ateneu i el fem 

extensiu també a tots els socis i sòcies de l’entitat 
que puguin estar-hi interessats. 

Per a més informació i reserves a la  secretaria de 
l’Ateneu fins el 12 de desembre. Places limitades. 

Ball de tarda. Festes de Nadal. Amb la 
música de Toni Puigvert

26-12-2022 19:00h 

Ball CAP D’ANY 2023 Amb el duet 
Xanadú. Raïm, bosses cotilló, xampany, 
torrons...

31-12-2022 23:00h 

Gran Concert d’Any Nou al Liceu - Amb 
l’Orquestra Strauss Festival Gala 

01-01-2023 17:30h Autocar 

Torneig d'escacs “Memorial Joan 
Draper” 

08-01-2023 16:00h

Més informació: ateneuarenyenc.com



Dels Jocs Florals
Entitats públiques, privades i socis, ofereixen premis per als 
finalistes del Certamen Literari. Ho fan entre d’altres l’Ajun-
tament, el Bisbe Català, el diputat Antoni Borrell i els socis 
Ivo Bosch, Jacint Aran, Felip Ferrer, el Casino Industrial i el 
mateix Ateneu. L’any 1890, el sisè i darrer de la primera etapa 
de Jocs Florals, guanya la Flor Natural el poeta Jaume Novel-
la de Molins, amb “Amor perdut”  i Dolors Vingut i Bosch 
resulta Reina de la Festa. Presideix la Junta Directiva Josep 
Mª Valeta i Castelló, que ja ho feia des de l’any 1886, any que 
promou la compra del local. Valeta és fundador i soci d’Hon-
or, i desenvolupa durant anys una extraordinària labor en 
favor de l’Ateneu Arenyenc. Valeta és farmacèutic a la vila, 
amb botiga a la Riera, on després s’instal·la “Almacenes 
Guitart”. Un gran aficionat a la fotografia i catalaniscon-
vençut. 

Pel que fa al teatre 
La Secció, amb Hermenegildo Lloveras al capdavant com a 
director, actua 18 dies. El grup el formen  Manuel de Prats 
Casas, Francisco de Hita Coderch, Josep A. Roger Esteve, 
José Mª Bordas Barbier, Carles Xena Sala, Matías Paloma, 
Masvidal, Pere Puig, Salvador Llorens, Francisco Abad i 
Francisco Altés; els papers femenins els interpreten actrius 
professionals forasteres -les dones de la vila no comencen a 
actuar fins ben entrat el segle XX-, i aquest any son contract-
ades dues actrius que actúen a Barcelona: la senyoreta 
Planas, que acompanyada d’en Carles Xena  interpreta el duo  
Y yo te amo, i la senyora Hermosilla, per actuar a la sarsuela 
Jugar con fuego. Entre drames, comèdies i sarsueles, tant en 
català com en  castellà, el 1891 el grup representa unes 40 
obres de variades temàtiques i autors, Anton Ferrer i Codina, 
Zorrilla, Frederic Soler “Pitarra”, Barbieri, ...
Actors i actrius, a més dels assajos, es veuen obligats a 
memoritzar  textos i música de les cançons i obres. L’apunta-
dor esdevé aleshores un element valuós, una peça clau i 
indispensable, reconeguda i apreciada que des de el coverol, 
o amagat en un racó de l’escenari, ajuda actors i actrius 
llegint en veu baixa el text de tots els personatges de l’obra 
que, tot i així, de vegades es veuen obligats a improvisar. 
La vocació artística i l’entusiasme del grup de teatre és 
evident que no té límits, fins i tot els sobra temps per fer 
broma. A la crònica de l’entitat s’explica que fan una funció 
de comiat al soci Pere Màrtir Puig i Estapé, ja que, diuen, “ha 
d’anar-se’n a Amèrica”, cosa que no és certa, però que 
serveix de divertiment i excusa per fer una bona xerinola. 
Puig és un home singular, enamorat de la vila, folklorista, 
escriptor i gran ateneista. Jacint Arxer el descriu com un 
actor de caràcter, galà  jove, actor còmic, director d’escena i 
pintor escenògraf de l’Ateneu (15) 

Les instal·lacions
Essent president Francesc López Ledón, que repetia 
presidència, es fan millores al local inaugurat 5 anys abans.  
Es  posen contraportes amb vidrieres al portal i, per tal de 
donar més amplada al gimnàs, al billar i a l’espai d’assaig de 
la coral, es fa necessari traslladar l’escola a la casa número 6 
del Carrer Ample. (16)
López Ledón neix a Villaclara (Cuba), acaba els estudis de 
Medicina a Barcelona i arriba a Arenys el 1861 per substituir 
primer el doctor Liendo i, més tard, el 1866 i ja per 
quedar-s’hi, el doctor Triter. Soci fundador i Soci Honorífic de 
l’Ateneu que presideix en diverses ocasions, fa préstecs a 
l’Ateneu i renuncia a cobrar-los per dedicar el seu import a 
un Premi anual al millor estudiant de la escola (17)  

Fets més destacats
Durant l’any el país pateix una llarga i molt important onada 
de fred, “la Gran Fredorada”, amb mínimes que no han estat 
mai superades, cosa que provoca greus danys a la agricultura, 
un sector molt important aquella època;  a la vila s’arriba a -9º. 
(18) A Espanya se celebren les primeres eleccions, tan sols 
voten els homes ja que que no és fins el 1931 que el  sufragi 
no es fa universal. Als Estats Units d’Amèrica és vençut el 
darrer aixecament dels indis de Dakota i obre la Universitat 
de Stanford.

Tornant al teatre 
La reobertura l’any 1892 del Teatre Principal de propietat 
municipal, ofereix més comoditats, es deixa notar. A la 
premsa es pot llegir: inauguróse la instalación del alumbra-
do por gas y al mismo tiempo sustituyéronse las antiguas 
butacas por los cómodos y elegantes sillones que hoy 
adornan la platea y por último, se acaba de arreglar el 
escenario, pintado varias decoraciones y es empapelada la 
sala, todos los palcos, con tanto gusto, que acredita al 
artista que lo ha efectuado el joven pintor don Emilio Lloret. 
Nuestro teatro con tales reformas hállase embellecido en 
extremo y digno de Arenys de Mar. (19) 

A l’Ateneu hi ha funció 10 dies i es representen al voltant de 
25 obres, entre d’altres: El port de salvació, de Jaume Piquet, 
Un músic del Regiment, Els dos barbers, Fuera, La noche 
antes, El relámpago, de Francisco Camprodon i música de 
Asenjo Barbieri, on també actua el Cor de l’entitat amb Salva-
dor Niella a l’harmònium. 
Novament és president Josep Mª Valeta i Castelló. El cronista 
de l’entitat explica d’en Valeta que, Sos treballs varen ésser 
tants en pro de la prosperitat de la casa que el 1887, entre 
atronadors aplaudiments es nomenat Soci d’honor. Prestà 
a la societat 2672 pessetes i comprà unes quantes accions 
(20) tot i que uns anys després, el 1901, una serie de 
malentesos el porten a  enfrontaments amb la Junta Directi-
va. Gran aficionat a la fotografia, fa importants aportacions 
amb les seves ampliacions de manuscrits i pintures i, segons 
la premsa, ab sos notabilissims treballs ha arribat a adquirir 
justa fama (21) 

Les aturades durant la Quaresma 
A l’Ateneu com cada any s’aturen tant el teatre com el ball 
durant la Quaresma. Un temps que la Societat aprofita per 
fer les anomenades “Conferències Quaresmals”, unes 
trobades on respectats vilatans i il·lustres forasters exposen 
temes d’interès general que són molt ben acollides, 
esperades i reconegudes tant per part dels socis com dels 
arenyencs en general.

Fets més destacats
L’ajuntament dimiteix en ple atès que la construcció d’un 
mur que està aixecant la Companyia del Ferrocarril a l’altra 
banda de la via del tren perjudica els arenyencs. Es assaben-
tem per la premsa que a Girona són afusellats dos militars 
acusats d’afavorir l’alçament republicà; que a Manresa se 
celebra la primera assemblea de la Unió Catalanista que 
aprova les anomenades “Bases de Manresa”,  assemblea en 
què participen com a delegats  dels dos Arenys els socis 
Josep Mª Valeta i Francesc de P. Calbetó Roget.
A Espanya, es constitueix un govern liberal que presideix 
Sagasta i continuen els enfrontaments amb els marroquins. 
El Regne Unid posa sota el seu protectorat les illes Gilbert i 
Ellice situades al Oceà Pacífic. A  Sant Petersburg s'estrena 
“El Trencanous”. A Cuba es funda el Partido Revolucionario 
Cubano i a les Filipines La Hermandad Filipina. Als Estats 
Units es funda la empresa General Electric.

Continuen les reformes 
El gener del 1893, Xavier López Ledón torna a la presidència 
per tercer cop, fet que es  repeteix fins a 6 vegades. Nova-
ment es fan reformes al local. La sala d’actes se situa a la 
banda del Carrer Ample, al revés de com és ara, mentre que 
a la banda del Passeig Xifré es fa una sala de descans per a 
Socis i una habitació per al conserge. També es redistribueix 
la planta baixa tot modificant la situació del cafè i la sala de 
jocs, la Secretaria, la Biblioteca i la Sala de lectura. El dia de la 
inauguració de les reformes, el diumenge 23 de juliol, el grup 
local posa en escena la sarsuela en un sol acte, Prior i Priora-
to. La representació l’acompanya el cor de l’Ateneu que 
formen els deixebles de la classe de música i el reputat 
escenògraf senyor Don Francisco Soler i Rovirosa, (22) pintà 

i regalà el teló de boca, bastidors i bambolines (23). Soler 
Rovirosa és un artista molt obert a les innovacions, que 
renova totalment l'escenografia catalana i desenvolupa una 
nova concepció de l'espai escènic, amb l'enfosquiment de la 
sala teatral durant la representació. Durant l’any hi ha  funció 
de teatre 11 dies i es posen en escena 25 obres escollides per 
la  Comissió de Teatre, entre les quals el drama Sancho 
García, considerada la  millor obra de Zorrilla. 

El Carnaval
A finals de segle les dues grans entitats de la vila el Casino i 
l’Ateneu són els gran protagonistes de les festes de Carnaval. 
Balls del tot lluïts, i comparses i disfresses animen els dies 
que dura la festa. Les rues a la riera són molt concorregudes 
i fins i tot hi assisteix gent dels pobles del voltant.

Fets més destacats
Per cert, és nomenat alcalde Francesc de P.  Calbetó i Roget, 
soci fundador de l’Ateneu; es col·loquen bústies als estancs i 
el dia de Nadal treballadors i empresaris del ram de tapers es 
manifesten demanant: que se eleve al Gobierno instancia 
pidiendo sean protegidos sus intereses, (24). A Barcelona,  
Pallàs Latorre atempta contra el general Martínez Campos, i 
Santiago Salvador tira una bomba al Liceu i provoca 20 
morts. 
A Melilla s’inicia la “Guerra de Margallo” i, a Cuba, es reinicia la 
lluita. França converteix en colònia seva Costa d’Ivori. R. 
Diesel patenta el seu motor. Nova Zelanda es converteix en el 
primer país del món en aprovar el vot de les dones. Estats 
Units declara Hawai protectorat seu; es patenta la Coca Cola; 
i Duryea construeix el primer vehicle de gasolina. El vaixell 

anglès SS Naronic desapareix en el mar amb 74 persones a 
bord.

Més de teatre
A la premsa de l’època, hi trobem crítiques de tota mena. 
Dos exemples de l’any 1894: “Ens deixaren tan satisfets que a 
pesar de ser bastant tard de bona gana hauríem pres que 
tornessin a començar, la obra estava tan ben assajada i los 
aficionats que hi prengueren part s’esmeraren tan que 
semblaven verdaders actors i mereixen cordial felicitació”... 
(25) També referint-se a l’actuació: es presentá deixant 
ensopir al públich tant, que crech que moltes persones 
degueren fer alguna bacaina ...sos quatre actes resultaren 
de una llargaria prodigiosa,... Lo senyor Borrell que feia el 
paper de protagonista y por lo tant lo més visible, es un dels 
que contribuí en major grau a aquest resultat. Son decla-
mar es monòton, afectat y tant inoportú que cambiá a 
voltes completament lo sentit de las frases y per lo mateix  
la idea y argument que volgué posarhi son autor. Dels 
demés sols recordem haber escoltat ab alguna atenció la 
senyoreta Planas y el senyor Xena. La pessa Pluja d’estiu, va 
treure la gent de son ensopiment fentse un bon tacó de 
riurer. Hi prengueren part la senyoreta Planas y los senyors 
Bordas, Xena y Riera.... (26) Déu n’hi do, oi?... 
Durant l’any es presenten obres de Guimerà, “Pitarra”, Palà 
Marquillas, Tamayo Baus, Ferrer Codina; Constantino Gil, 
Escosura i Morrogh, i Echegaray, Bassegoda Amigó, Rodrí-
guez Rubí, Gil i Zárate, Vital Aza Álvarez- Buylla, Feliu Codina, 
Soler de las Casas ... 
Actors, i tots aquells que intervenen a la Secció, de tant en 
tant van a fer “un xeflis” que paguen amb els diners que es 
recullen un dia que s’anuncia prèviament, amb la nota que 
diu que “la recaptació es destinarà a benefici de la Secció”. 
Depenent dels diners recaptats es fa de més i de menys, de 
vegades un dinar i, si no hi arriba, un berenar, però  normal-
ment hi ha una bona assistència, aquest any hi han anat més 
de 500 espectadors. El “tec” i tot el que l’envolta serveix per 
enfortir els llaços de companyonia i amistat entre el grup i és 
un incentiu per a aquells socis que dediquen tantes hores i 
esforços al assaig i preparació de les obres. Aquesta petita 
escapada de la rutina diària constitueix per a tothom una 
gran festa de la qual no tan sols desfruiten aquell dia, sinó 
que durant molts mesos és per a tothom motiu de record i 
d’agradables comentaris... 

El teatre a finals del segle XIX és omnipresent a la vila. Al 
Casino Industrial i al Centre Moral es presenten diferents 
actes i Vetllades, es llegeixen poemes i posen en escena 
obres de teatre. Al Principal, es fa funció tant entre setmana, 
com dissabte i festius; hi actuen companyies professionals 
amb actors i actrius d’anomenada com Carmen Valero. Això 
fa que el públic es reparteixi i es redueixi el nombre d’actua-
cions  a l’entitat que, tot i així, actua  15 dies representant mes 
de 30 obres. 
El famós escenògraf Sebastià Carreres també contribueix a 
donar esplendor al teatre de l’Ateneu, i regala el teló. La 
premsa ho recull així:  Crida molt l’atenció dels intel·ligents y 
agrada molt a tothom la bonica decoració de carrer que se 
ha estrenat fa poch  en lo Teatre del Ateneo, pintada por lo 
reputat escenògraf de Barcelona Don Sebastiá Carreras. Dit 
senyor es va oferir a pintarla de franch no costant a la 
societat mes que lo preu de les pintures y de la tela (27)
Son temps de gran  ebullició del teatre. Les companyies 
professionals aprofiten els mesos d’estiu, quan a Barcelona 
es tanquen la majoria de teatres, per anar a fer gires pels 
pobles de la comarca. També l’Ateneu lloga  la Companyia de 
Antoni Tutau, amb Carlota de Mena, Tutau, Parreño i Monte-
ro, i a la representació que ofereix aquest grup hi assisteix 
molta gent, la crònica parla d’unes 500 persones. Amb tot la 
premsa diu de l’actor principal: lo senyor Tutau feia una 
cantarella que casi donava mal de cap (28)

El ball 
Tot i que segons diu la premsa referint-se a les festes de 
Carnaval, la costum de disfressar-se es va perdent i que les 
comparses varen tenir escassa animació(29), igual que en 
altres ocasions i per tal de recollir diners per als pobres de la 
vila es fa ball els 3 dies de Carnaval i també rues. El periòdic 
local referint-se als balls de l’Ateneu diu: son tan lluïts i 
animats, que no obstant de tenir la sala una cabuda com 
poques n’hi han, encara resulta petita per reunirshi la majo-
ria de joves i senyoretes com també persones majors de la 
població sens distinció de classes ni categories. (30) Els dies 
de la Festa Major a la platja de llevant prop l’edifici de 
l’entitat, es vesteix un envelat on se celebren concerts i balls 
a càrrec de prestigioses orquestres.

Fets més destacats
Entretant, a la vila, l’ajuntament tanca un acord amb la 
Companyia del Ferrocarril sobre el mur del tren; arriben de 
dos batallons d’infanteria, la Riera donava gust de puig 
semblava en vetlla de un dia de Festa Major...(31) s’instal·len 
definitivament les Germanes Filles de San Josep, per auxiliar 
malats a domicili.  Al País Basc,  s’alça la ikurriña en el primer 
batzoki. 
A la premsa es pot llegir que a Madrid s’estrena la sarsuela 
“La verbena de la paloma. Aquest any es funda el COI, 
Lumière inventa el cinematògraf, R. Kipling publica “El llibre 
de la selva.
Dvorak presenta “Simfonia del nou mon”. K.  Hamsum , el 
premi Nobel de literatura, publica la novel·la “Pa”, s’estrena 
“El llac dels cignes”. Als Estats Units  d’Amèrica, Edison 
presenta el quinetògraf, el precedent de la càmera 
cinematogràfica i ja es ven Coca-Cola. Al sud d’Austràlia, les 

dones aconsegueixen el dret a vot. Marconi descobreix la 
telefonia sense fils. Esclata la guerra entre la Xina i  el Japó.
L’any següent, 1895, l’Assemblea General torna a triar directi-
va i López Ledon continua com a President. Una vegada més 
es fan obres, ara es millora la planta baixa. Al jardí es 
construeix una galeria a tota l’amplada de l’edifici sobre la 
qual es col·loca una bonica balustrada de ferro on s’accedeix 
per mitjà de dues escales, una a cada costat; al saló – cafè, es 
posen  llums de gas nous (32). Les obres de millora del local 
són contínues i aquest afany no ha d’estranyar ja que el local 
adquirit anys abans havia estat una fàbrica de taps i en tan 
sols 3 mesos s’enllesteixen els mínims per poder-hi entrar. 
Per aquesta raó, i a mesura que s’aconsegueixen diners, es va 
adaptant a les necessitats de la societat. 
La compra de La fàbrica de taps situada al Carrer Ample 
número 22 era propietat de l’avi de Jacint Arxer Buxalleu, i va 
ser adquirida a Teresa Alsina Teis per 6 mil duros pagats en 
terminis de 500 duros “sempre que al Ateneo Arenyense li 
vingués bé”. Les obres d’adequació varen costar 19.086 
pessetes, una quantitat que  es recull entre els socis que 
aporten petites quantitats en format de préstec de 5, 10 i 15 
pessetes, entre els que destaquen Ivo Bosch, un important 
home de negocis amb de 5000 pessetes i els presidents 
Josep Mª Valeta i López Ledon de 2672,15 cada un (33). 

Quant a l’activitat teatral
El Centre Moral, una entitat catòlica del carrer de Bonaire, 
anuncia grans millores: en lo espaiós pati, si construhirá un 
teatre de Estiu, l’únic que per la temporada de calor tindria 
la vila. Al Teatre Principal continuen actuant professionals. 
Finalment l’augment de les activitats teatrals als altres locals 
de la vila es fa notar amb les noves reformes al Teatre  Princi-
pal i la contractació de Companyies professionals, l’empresa 
arrendatària del moment aconsegueix atraure espectadors i 
alguns  col·laboradors de la secció de l’entitat. És el cas de 
Pere M. Puig,  que pintà les decoracions i fou molt justament 
aplaudit (34) 
A l’Ateneu tan sols s’hi fa teatre 7 dies., comença l’any posant 
en escena la sarsuela  El juramento, de Olona i Gaztanbide, 
amb Prats, Roger, Hita, Bordas i d’altres acompanyats del Cor 
d’homes de l’entitat tots ells sota  la direcció d’Hermenegildo 
Lloveras. Vegeu el comentari del periòdic: Tots els aficionats 
que hi  prengueren part per ajudarlos s’hi distinguiren de 
modo notable, no aixís les dues tiples que vingueren de 
Barcelona per ajudarlos, puig ademés que tenien poca veu 
se presentavan y declamaban malament y per fi eren lletjas 
(35) . Un comentari espontani, però, tot i atenent el moment 
històric, totalment  desafortunat i de mal gust. 

La Secció de ball
Continua molt activa, cada festa els balls són més lluïts i 
animats. Per Carnaval es fan balls de disfresses. A la premsa 
de la comarca es pot llegir “el dijous Gras la Orquestre 
Guirretes cumpli molt bé, aumentada por los joves D. 
Joseph Oms que tocaven respectivament molt bé lo 
redoblant y D. Pere M. Puig, lo bombo (36). Per Carnaval Pere 
M. Puig, com de costum, s’encarrega d’adornar la sala ab 
brancatge i escuts alegòrics, aixís com tambe ab dos carac-
terístichs programes de ball pintats  per ell  (37).

Fets més destacats
Ja fa temps que molts joves abandonen forsosament sas 
casas per anar a defensar la Isla de Cuba (38), es diu que  la 
proporció de catalans que hi van es més alta que en altres 
llocs d’Espanya. L’editorial de la Costa de Llevant titula: 
Maleida política, i continua dient, la cosa per desgracia no 
te remei per que ‘ls pobres minyons formen ja en les filas 
camí de Cuba, ahond lo clima y las balas los delmaran (39);  
tot i que els veïns presenten queixes s’enderroca l'edifici 
anomenat “Sota Estudi”; els pagesos celebren “Sant Antoni 
dels Burros” i esperen una bona collita,  lo temps ha sigut 
mol favorable, los tarongers no varen patir gelades i els 
pèsols molt abundants es varen exportar a molt bon preu, i 
ho celebren amb tot esplendor. Mateu Montmany, conegut 
fabricant, ab una galanteria que lo fa molt estimable, 
obsequià a tots los concurrents ab un espléndit refresch en 
sa pròpia casa.(40); arriba a la vila el telèfon per a ús privat i 
el fonògraf. A Barcelona es funda la Biblioteca Publica Arús 
amb 25 mil volums. A Euskadi Sabino Arana funda el partit 
Nacionalista Basc. A Cuba els patriotes promulguen la 
Constitució de Jimaguayú i s’inicia la Guerra de la 
independència. 
Es comenta que els germans Lumière fan la primera 
exhibició d’una pel·lícula cinematogràfica; Röntgen desco-
breix els “rajos X”;  Mahler estrena la “Segona Simfonia”; A. 
Nobel disposa que les rendes de la seva fortuna es distribue-
ixin en cinc Premis, els Nobel; Popov, presenta el receptor de 
ràdio. S’obre a Estats Unids la primera fàbrica d’automòbils i 
estableix el seu Protectorat a Hawai. Mentrestant europeus 
malden per expandir el seu domini a altres territoris i els seus 
exèrcits  lluiten per guanyar posicions als continents africà i 
asiàtic.

Una nova empenta al teatre, comença una 
nova etapa  
L’any 1896 apareix una nova generació d’actors, un grup 
d’aficionats plens d’il·lusió i entusiasme que actuaran durant 
anys. El nou grup el formen A. Cassá Torrent, Josep Colomer 
Giralt, Esteve Estengre Arabia, Leandro Serra Manzanaro, 
Antón Graupera Fauria, Manel Laporta Bosch, Joaquin 
Taxonera Costa, Miquel Guri i Pujals, Joan Riera Barangé i 
Jacint Arxer Buxalleu. 
Jacint Arxer Buxalleu es fa soci essent encara molt jove, l’any 
1895. És Bibliotecari Honorífic,  Soci Honorari i Cronista de 
l’Entitat. És Mestre, una professió que sempre exerceix a la 
vila. A més d’escriure diferents articles, poemes i tres obres 
teatrals, és actor i director teatral. A partir dels anys vint del 
segle passat, escriu uns dietaris, “Efemèrides de l’Ateneu 
Arenyenc” i “Ateneo Areñense, fundació y progrés” on 
consigna els principals fets de l’entitat i de la vila i deixa 
constància d’aquelles qüestions que ell considera d’interès, 
algunes que fins i tot avui poden semblar pintoresques, però 
que s’haurien perdut si ell no les hagués recollit i que ara 
ajuden a entendre més bé el moment que va viure la societat 
i la vila a principi del segle XX. Un ateneista de gran vàlua. 
Durant l’any es representen obres d’autors com Eduard 
Vidal, que el 1864 va ser el primer a encunyar el terme 
“Renaixença”, també de Gastambide i Olona, Camprodon, 
Valverde, Conrad Roura i Bofill, Navarro, Echegaray entre 

d’altres com Guimerà, que amb el seu treball aconsegueix 
consolidar l’auge del catalanisme i una audiència clarament 
transversal pel teatre català. Entre comèdies, sarsueles i 
drames es fa 9 dies de funció, es lloguen dues companyies 
professionals, la Simó i la Tutau, i es presenta per part dels 
actors veterans, “Se desea un caballero a todo estar”, 
original del soci Salvador Badosa Rius.

Fets més destacats
A la vila hi ha un gran rebombori perquè de cop i volta 
apareix un home que s’ha amagat durant molts anys. El 
cronista deixa escrit:  es objeto de todas las conversaciones 
el caso raro de un joven que se ha encerrado en su casa 
durante 20 años, vestido con trapos de embalar corcho, sin 
afeitarse y dejado crecer el pelo. El alcalde y jefe de la Guar-
dia civil le han descubierto y ha dicho que quería escaparse 
del servicio militar, lo cual ha logrado a la edad de 42 años 
(42); D’altra banda s’obre la “Granja Paraíso”, la fàbrica de 
Licor Mollfulleda, i es renova el Forn del Vidre i comencen les 
obres d’un balneari, el Balneari Lloveras.  A Barcelona, el dia 
de Corpus Christi, es produeix un atemptat, moren i resulten 
ferides moltes persones; s’estrena el Cant de la Senyera; es 
rep  noticia de la insurrecció a Filipines.
També es comenta la primera projecció cinematogràfica a 
València; la celebració dels Primers Jocs Olímpics de l'era 
moderna i que les tropes de Menelick a Etiòpia derroten 
l’exèrcit colonial italià.

Fins aquí puc arribar per reviure el que crec que han estat els 
fets més rellevants, i una altra vegada no hi ha més espai, per 
tant en els propers Butlletins continuaré explicant aquesta 
interessant història. Fins ben aviat. 

 Josep Manuel Nogueras Iglesias, soci núm. 111
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DEBAT SOBRE LA SITUACIÓ 
ACTUAL DE LA FORMACIÓ EN 
L’ÀMBIT ATENEISTA
El president, Lluís Montmany, i tres representants més de tots els ateneus de Catalunya, es van reunir 
a Girona per debatre la qüestió de la formació actual als ateneus.
La formació ha estat un aspecte fonamental dels ateneus des dels inicis. Van néixer com a espais de 
transmissió d’idees i, amb el temps, van esdevenir el nucli d’una xarxa d’ajuts mutus que tenia entre 
els seus objectius educar la població. L’actual situació social ha canviat i ara existeixen molts altres 
llocs on poder formar-se.

L’Ateneu Arenyenc és un dels pocs ateneus de Catalunya que encara avui és un referent pel que fa als 
cursos formatius.
 
Destaquem alguns dels comentaris de Lluís Montmany:

“La formació no només és un element identitari del passat, sinó que és el que més ens ha revitalitzat 
durant els darrers 20 anys. I és, precisament, per aquesta raó que continuem aquí”.

“L’objectiu és aconseguir fer bé els cursos formatius, però aportant-hi el valor afegit i la forma de fer 
ateneisme. Que la gent sàpiga que també és i s’està en un Ateneu”. 
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En una societat tan diferent respecte 

a l’època en què es van fundar, quin 

paper tenen actualment els ateneus en 

matèria de formació?

Arnau Prat: En el cas del GEiEG som 

una entitat que neix l’any 1919 com una 

entitat excursionista, en el moment de 

l’esclat d’aquest tipus d’associacions que 

barrejaven esport amb cultura i, per tant, 

ja neix amb una certa vocació formativa, 

de descoberta del país i d’estudi de 

la seva història. D’aquí en derivaran 

ràpidament altres formacions, com els 

exemple, però avui en dia el que podem 

trobar al GEiEG són 23 seccions, 21 

esportives i 2 culturals. 

Lluís Montmany:  Nosaltres tot just 

aquest mes fem 138 anys, i podem dir 

que la formació no ha estat només un 

fet identitari del passat, és el que més 

ens ha revitalitzat durant els darrers 

20 anys. Seguim aquí per això. Hem 

centrat els nostres esforços sobretot en 

temes culturals, des de l’ensenyament 

de llengües o història a com treballar 

amb les noves tecnologies, i hem 

aconseguit fer-nos un lloc entre tota 

l’oferta formativa, alhora que l’ateneu 

evolucionava: més socis, més plurals i 

més joves.

Carles Cervera:  A Figueres al segle XIX 

va haver-hi un boom econòmic en ser un 

centre comercial molt important. Això 

va comportar un fort creixement de la 

ciutat i de la seva població, i és en aquest 

context en què es va fundar el Casino 

Menestral, referent cultural de les classes 

humils de la localitat, amb un objectiu 

clar: la formació musical. L’escola de 

música és el nostre signe d’identitat, és 

el que ens ha mantingut com a referents 

del territori —de forma similar a com 

ha explicat el company del GEiEG amb 

l’esport—. I, de fet, l’objectiu és convertir-

de música municipal, que a Figueres no 

existeix.

LM:  La relació amb l’administració és 

clau, sempre hi ha un estira-i-arronsa, una 

història de competència i convivència 

que s’ha d’intentar portar pel millor camí 

possible. En el nostre cas, per exemple, no 

entrem en la formació musical perquè ja 

existeix una escola de música municipal. 

I mantenim una relació positiva de cerca 

de sinergies, cedint espais de forma 

puntual per a activitats o fent feines de 

gestió cultural que ens demanen.

CC: Exactament, és el que hem estat 

buscant, pactes d’ús compartit d’espais a 

canvi d’un suport econòmic per recuperar 

reverteixen en la gent. L’objectiu és poder 

fer millor una feina sense ànim de lucre 

que enriqueix culturalment el municipi, 

en aquest cas a través de les formacions.

Roser Guiteras:  Nosaltres, el Centre de 

Caldes de Montbui, estem actius des de 

1865. L’entitat neix en un context similar 

als ja mencionats, per una necessitat 

de cultura i educació per part de la 

població local. I per a nosaltres no és 

una tema del passat, la formació ha 

estat un factor fundacional, sí, però 

també ha estat una constant i un 

element troncal per a l’actual projecte 

de l’ateneu. Sempre ha estat present i 

creiem que ha de seguir sent un element 

identitari per a les entitats com la 

nostra. I hi ha tres moments formatius 

rellevants en la història de l’entitat: l’any 

1910, quan es funda l’escola masculina 

d’infants; l’aparició d’altres formacions 

de lleure pocs anys més tard, com el 

Club d’Escacs, que en pot ser el més 

destacat i que encara avui ensenya 

anant per les escoles; i, lligant amb el 

SENT UN ELEMENT IDENTITARI  

PER ALS ATENEUS»

La formació ha estat un aspecte fonamental dels ateneus des dels inicis. Van néixer 

com a espais de transmissió d’idees i, amb el temps, van esdevenir el nucli d’una xarxa 

d’ajuts mutus que tenia entre els seus objectius educar la població. L’actual situació 

social ha canviat, l’Estat té molt més pes en els aspectes educatius i existeixen molts 

llocs on poder formar-se. Volem aproximar-nos a la realitat actual de la formació dins 

del món ateneista. Per això, ens reunim amb els representants de quatre entitats que 

encara avui són referents en la matèria: Arnau Prat (Grup Excursionista i Esportiu 

Gironí), Roser Guiteras (Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui), 

Carles Cervera (Casino Menestral de Figueres) i Lluís Montmany (Ateneu Arenyenc).

Debat al GEiEG sobre la situació actual de la formació en l’àmbit ateneista

Text: Arnau Sorribes
Lluís Bou

el reportatge

el reportatge

interessos comuns

interessos comuns

Lluís Montmany:  

«La formació no només és 

un element identitari del 

passat, és el que més ens 

ha revitalitzat durant els 

darrers 20 anys. Seguim 

aquí per això »

Carles Cervera: 

«L’objectiu és poder fer 

millor una feina que 

enriqueix culturalment el 

municipi, en aquest cas a 

través de les formacions »

Roser Guiteras:

«Per a nosaltres no és un 

tema del passat, la formació 

ha estat una constant i 

un element troncal per 

a l’actual projecte de 

l’ateneu »

34

35

En una societat tan diferent respecte 

a l’època en què es van fundar, quin 

paper tenen actualment els ateneus en 

matèria de formació?

Arnau Prat: En el cas del GEiEG som 

una entitat que neix l’any 1919 com una 

entitat excursionista, en el moment de 

l’esclat d’aquest tipus d’associacions que 

barrejaven esport amb cultura i, per tant, 

ja neix amb una certa vocació formativa, 

de descoberta del país i d’estudi de 

la seva història. D’aquí en derivaran 

ràpidament altres formacions, com els 

exemple, però avui en dia el que podem 

trobar al GEiEG són 23 seccions, 21 

esportives i 2 culturals. 

Lluís Montmany:  Nosaltres tot just 

aquest mes fem 138 anys, i podem dir 

que la formació no ha estat només un 

fet identitari del passat, és el que més 

ens ha revitalitzat durant els darrers 

20 anys. Seguim aquí per això. Hem 

centrat els nostres esforços sobretot en 

temes culturals, des de l’ensenyament 

de llengües o història a com treballar 

amb les noves tecnologies, i hem 

aconseguit fer-nos un lloc entre tota 

l’oferta formativa, alhora que l’ateneu 

evolucionava: més socis, més plurals i 

més joves.

Carles Cervera:  A Figueres al segle XIX 

va haver-hi un boom econòmic en ser un 

centre comercial molt important. Això 

va comportar un fort creixement de la 

ciutat i de la seva població, i és en aquest 

context en què es va fundar el Casino 

Menestral, referent cultural de les classes 

humils de la localitat, amb un objectiu 

clar: la formació musical. L’escola de 

música és el nostre signe d’identitat, és 

el que ens ha mantingut com a referents 

del territori —de forma similar a com 

ha explicat el company del GEiEG amb 

l’esport—. I, de fet, l’objectiu és convertir-

de música municipal, que a Figueres no 

existeix.

LM:  La relació amb l’administració és 

clau, sempre hi ha un estira-i-arronsa, una 

història de competència i convivència 

que s’ha d’intentar portar pel millor camí 

possible. En el nostre cas, per exemple, no 

entrem en la formació musical perquè ja 

existeix una escola de música municipal. 

I mantenim una relació positiva de cerca 

de sinergies, cedint espais de forma 

puntual per a activitats o fent feines de 

gestió cultural que ens demanen.

CC: Exactament, és el que hem estat 

buscant, pactes d’ús compartit d’espais a 

canvi d’un suport econòmic per recuperar 

reverteixen en la gent. L’objectiu és poder 

fer millor una feina sense ànim de lucre 

que enriqueix culturalment el municipi, 

en aquest cas a través de les formacions.

Roser Guiteras:  Nosaltres, el Centre de 

Caldes de Montbui, estem actius des de 

1865. L’entitat neix en un context similar 

als ja mencionats, per una necessitat 

de cultura i educació per part de la 

població local. I per a nosaltres no és 

una tema del passat, la formació ha 

estat un factor fundacional, sí, però 

també ha estat una constant i un 

element troncal per a l’actual projecte 

de l’ateneu. Sempre ha estat present i 

creiem que ha de seguir sent un element 

identitari per a les entitats com la 

nostra. I hi ha tres moments formatius 

rellevants en la història de l’entitat: l’any 

1910, quan es funda l’escola masculina 

d’infants; l’aparició d’altres formacions 

de lleure pocs anys més tard, com el 

Club d’Escacs, que en pot ser el més 

destacat i que encara avui ensenya 

anant per les escoles; i, lligant amb el 

SENT UN ELEMENT IDENTITARI  

PER ALS ATENEUS»

La formació ha estat un aspecte fonamental dels ateneus des dels inicis. Van néixer 

com a espais de transmissió d’idees i, amb el temps, van esdevenir el nucli d’una xarxa 

d’ajuts mutus que tenia entre els seus objectius educar la població. L’actual situació 

social ha canviat, l’Estat té molt més pes en els aspectes educatius i existeixen molts 

llocs on poder formar-se. Volem aproximar-nos a la realitat actual de la formació dins 

del món ateneista. Per això, ens reunim amb els representants de quatre entitats que 

encara avui són referents en la matèria: Arnau Prat (Grup Excursionista i Esportiu 

Gironí), Roser Guiteras (Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui), 

Carles Cervera (Casino Menestral de Figueres) i Lluís Montmany (Ateneu Arenyenc).

Debat al GEiEG sobre la situació actual de la formació en l’àmbit ateneista

Text: Arnau Sorribes
Lluís Bou

el reportatge

el reportatge

interessos comuns

interessos comuns

Lluís Montmany:  

«La formació no només és 

un element identitari del 

passat, és el que més ens 

ha revitalitzat durant els 

darrers 20 anys. Seguim 

aquí per això »

Carles Cervera: 

«L’objectiu és poder fer 

millor una feina que 

enriqueix culturalment el 

municipi, en aquest cas a 

través de les formacions »

Roser Guiteras:

«Per a nosaltres no és un 

tema del passat, la formació 

ha estat una constant i 

un element troncal per 

a l’actual projecte de 

l’ateneu »

Publicació a la revista ATENEUS, núm. 27 / Octubre 2022 que edita la Federació d’Ateneus de Catalunya.



Dels Jocs Florals
Entitats públiques, privades i socis, ofereixen premis per als 
finalistes del Certamen Literari. Ho fan entre d’altres l’Ajun-
tament, el Bisbe Català, el diputat Antoni Borrell i els socis 
Ivo Bosch, Jacint Aran, Felip Ferrer, el Casino Industrial i el 
mateix Ateneu. L’any 1890, el sisè i darrer de la primera etapa 
de Jocs Florals, guanya la Flor Natural el poeta Jaume Novel-
la de Molins, amb “Amor perdut”  i Dolors Vingut i Bosch 
resulta Reina de la Festa. Presideix la Junta Directiva Josep 
Mª Valeta i Castelló, que ja ho feia des de l’any 1886, any que 
promou la compra del local. Valeta és fundador i soci d’Hon-
or, i desenvolupa durant anys una extraordinària labor en 
favor de l’Ateneu Arenyenc. Valeta és farmacèutic a la vila, 
amb botiga a la Riera, on després s’instal·la “Almacenes 
Guitart”. Un gran aficionat a la fotografia i catalaniscon-
vençut. 

Pel que fa al teatre 
La Secció, amb Hermenegildo Lloveras al capdavant com a 
director, actua 18 dies. El grup el formen  Manuel de Prats 
Casas, Francisco de Hita Coderch, Josep A. Roger Esteve, 
José Mª Bordas Barbier, Carles Xena Sala, Matías Paloma, 
Masvidal, Pere Puig, Salvador Llorens, Francisco Abad i 
Francisco Altés; els papers femenins els interpreten actrius 
professionals forasteres -les dones de la vila no comencen a 
actuar fins ben entrat el segle XX-, i aquest any son contract-
ades dues actrius que actúen a Barcelona: la senyoreta 
Planas, que acompanyada d’en Carles Xena  interpreta el duo  
Y yo te amo, i la senyora Hermosilla, per actuar a la sarsuela 
Jugar con fuego. Entre drames, comèdies i sarsueles, tant en 
català com en  castellà, el 1891 el grup representa unes 40 
obres de variades temàtiques i autors, Anton Ferrer i Codina, 
Zorrilla, Frederic Soler “Pitarra”, Barbieri, ...
Actors i actrius, a més dels assajos, es veuen obligats a 
memoritzar  textos i música de les cançons i obres. L’apunta-
dor esdevé aleshores un element valuós, una peça clau i 
indispensable, reconeguda i apreciada que des de el coverol, 
o amagat en un racó de l’escenari, ajuda actors i actrius 
llegint en veu baixa el text de tots els personatges de l’obra 
que, tot i així, de vegades es veuen obligats a improvisar. 
La vocació artística i l’entusiasme del grup de teatre és 
evident que no té límits, fins i tot els sobra temps per fer 
broma. A la crònica de l’entitat s’explica que fan una funció 
de comiat al soci Pere Màrtir Puig i Estapé, ja que, diuen, “ha 
d’anar-se’n a Amèrica”, cosa que no és certa, però que 
serveix de divertiment i excusa per fer una bona xerinola. 
Puig és un home singular, enamorat de la vila, folklorista, 
escriptor i gran ateneista. Jacint Arxer el descriu com un 
actor de caràcter, galà  jove, actor còmic, director d’escena i 
pintor escenògraf de l’Ateneu (15) 

Les instal·lacions
Essent president Francesc López Ledón, que repetia 
presidència, es fan millores al local inaugurat 5 anys abans.  
Es  posen contraportes amb vidrieres al portal i, per tal de 
donar més amplada al gimnàs, al billar i a l’espai d’assaig de 
la coral, es fa necessari traslladar l’escola a la casa número 6 
del Carrer Ample. (16)
López Ledón neix a Villaclara (Cuba), acaba els estudis de 
Medicina a Barcelona i arriba a Arenys el 1861 per substituir 
primer el doctor Liendo i, més tard, el 1866 i ja per 
quedar-s’hi, el doctor Triter. Soci fundador i Soci Honorífic de 
l’Ateneu que presideix en diverses ocasions, fa préstecs a 
l’Ateneu i renuncia a cobrar-los per dedicar el seu import a 
un Premi anual al millor estudiant de la escola (17)  

Fets més destacats
Durant l’any el país pateix una llarga i molt important onada 
de fred, “la Gran Fredorada”, amb mínimes que no han estat 
mai superades, cosa que provoca greus danys a la agricultura, 
un sector molt important aquella època;  a la vila s’arriba a -9º. 
(18) A Espanya se celebren les primeres eleccions, tan sols 
voten els homes ja que que no és fins el 1931 que el  sufragi 
no es fa universal. Als Estats Units d’Amèrica és vençut el 
darrer aixecament dels indis de Dakota i obre la Universitat 
de Stanford.

Tornant al teatre 
La reobertura l’any 1892 del Teatre Principal de propietat 
municipal, ofereix més comoditats, es deixa notar. A la 
premsa es pot llegir: inauguróse la instalación del alumbra-
do por gas y al mismo tiempo sustituyéronse las antiguas 
butacas por los cómodos y elegantes sillones que hoy 
adornan la platea y por último, se acaba de arreglar el 
escenario, pintado varias decoraciones y es empapelada la 
sala, todos los palcos, con tanto gusto, que acredita al 
artista que lo ha efectuado el joven pintor don Emilio Lloret. 
Nuestro teatro con tales reformas hállase embellecido en 
extremo y digno de Arenys de Mar. (19) 

A l’Ateneu hi ha funció 10 dies i es representen al voltant de 
25 obres, entre d’altres: El port de salvació, de Jaume Piquet, 
Un músic del Regiment, Els dos barbers, Fuera, La noche 
antes, El relámpago, de Francisco Camprodon i música de 
Asenjo Barbieri, on també actua el Cor de l’entitat amb Salva-
dor Niella a l’harmònium. 
Novament és president Josep Mª Valeta i Castelló. El cronista 
de l’entitat explica d’en Valeta que, Sos treballs varen ésser 
tants en pro de la prosperitat de la casa que el 1887, entre 
atronadors aplaudiments es nomenat Soci d’honor. Prestà 
a la societat 2672 pessetes i comprà unes quantes accions 
(20) tot i que uns anys després, el 1901, una serie de 
malentesos el porten a  enfrontaments amb la Junta Directi-
va. Gran aficionat a la fotografia, fa importants aportacions 
amb les seves ampliacions de manuscrits i pintures i, segons 
la premsa, ab sos notabilissims treballs ha arribat a adquirir 
justa fama (21) 

Les aturades durant la Quaresma 
A l’Ateneu com cada any s’aturen tant el teatre com el ball 
durant la Quaresma. Un temps que la Societat aprofita per 
fer les anomenades “Conferències Quaresmals”, unes 
trobades on respectats vilatans i il·lustres forasters exposen 
temes d’interès general que són molt ben acollides, 
esperades i reconegudes tant per part dels socis com dels 
arenyencs en general.

Fets més destacats
L’ajuntament dimiteix en ple atès que la construcció d’un 
mur que està aixecant la Companyia del Ferrocarril a l’altra 
banda de la via del tren perjudica els arenyencs. Es assaben-
tem per la premsa que a Girona són afusellats dos militars 
acusats d’afavorir l’alçament republicà; que a Manresa se 
celebra la primera assemblea de la Unió Catalanista que 
aprova les anomenades “Bases de Manresa”,  assemblea en 
què participen com a delegats  dels dos Arenys els socis 
Josep Mª Valeta i Francesc de P. Calbetó Roget.
A Espanya, es constitueix un govern liberal que presideix 
Sagasta i continuen els enfrontaments amb els marroquins. 
El Regne Unid posa sota el seu protectorat les illes Gilbert i 
Ellice situades al Oceà Pacífic. A  Sant Petersburg s'estrena 
“El Trencanous”. A Cuba es funda el Partido Revolucionario 
Cubano i a les Filipines La Hermandad Filipina. Als Estats 
Units es funda la empresa General Electric.

Continuen les reformes 
El gener del 1893, Xavier López Ledón torna a la presidència 
per tercer cop, fet que es  repeteix fins a 6 vegades. Nova-
ment es fan reformes al local. La sala d’actes se situa a la 
banda del Carrer Ample, al revés de com és ara, mentre que 
a la banda del Passeig Xifré es fa una sala de descans per a 
Socis i una habitació per al conserge. També es redistribueix 
la planta baixa tot modificant la situació del cafè i la sala de 
jocs, la Secretaria, la Biblioteca i la Sala de lectura. El dia de la 
inauguració de les reformes, el diumenge 23 de juliol, el grup 
local posa en escena la sarsuela en un sol acte, Prior i Priora-
to. La representació l’acompanya el cor de l’Ateneu que 
formen els deixebles de la classe de música i el reputat 
escenògraf senyor Don Francisco Soler i Rovirosa, (22) pintà 

i regalà el teló de boca, bastidors i bambolines (23). Soler 
Rovirosa és un artista molt obert a les innovacions, que 
renova totalment l'escenografia catalana i desenvolupa una 
nova concepció de l'espai escènic, amb l'enfosquiment de la 
sala teatral durant la representació. Durant l’any hi ha  funció 
de teatre 11 dies i es posen en escena 25 obres escollides per 
la  Comissió de Teatre, entre les quals el drama Sancho 
García, considerada la  millor obra de Zorrilla. 

El Carnaval
A finals de segle les dues grans entitats de la vila el Casino i 
l’Ateneu són els gran protagonistes de les festes de Carnaval. 
Balls del tot lluïts, i comparses i disfresses animen els dies 
que dura la festa. Les rues a la riera són molt concorregudes 
i fins i tot hi assisteix gent dels pobles del voltant.

Fets més destacats
Per cert, és nomenat alcalde Francesc de P.  Calbetó i Roget, 
soci fundador de l’Ateneu; es col·loquen bústies als estancs i 
el dia de Nadal treballadors i empresaris del ram de tapers es 
manifesten demanant: que se eleve al Gobierno instancia 
pidiendo sean protegidos sus intereses, (24). A Barcelona,  
Pallàs Latorre atempta contra el general Martínez Campos, i 
Santiago Salvador tira una bomba al Liceu i provoca 20 
morts. 
A Melilla s’inicia la “Guerra de Margallo” i, a Cuba, es reinicia la 
lluita. França converteix en colònia seva Costa d’Ivori. R. 
Diesel patenta el seu motor. Nova Zelanda es converteix en el 
primer país del món en aprovar el vot de les dones. Estats 
Units declara Hawai protectorat seu; es patenta la Coca Cola; 
i Duryea construeix el primer vehicle de gasolina. El vaixell 

anglès SS Naronic desapareix en el mar amb 74 persones a 
bord.

Més de teatre
A la premsa de l’època, hi trobem crítiques de tota mena. 
Dos exemples de l’any 1894: “Ens deixaren tan satisfets que a 
pesar de ser bastant tard de bona gana hauríem pres que 
tornessin a començar, la obra estava tan ben assajada i los 
aficionats que hi prengueren part s’esmeraren tan que 
semblaven verdaders actors i mereixen cordial felicitació”... 
(25) També referint-se a l’actuació: es presentá deixant 
ensopir al públich tant, que crech que moltes persones 
degueren fer alguna bacaina ...sos quatre actes resultaren 
de una llargaria prodigiosa,... Lo senyor Borrell que feia el 
paper de protagonista y por lo tant lo més visible, es un dels 
que contribuí en major grau a aquest resultat. Son decla-
mar es monòton, afectat y tant inoportú que cambiá a 
voltes completament lo sentit de las frases y per lo mateix  
la idea y argument que volgué posarhi son autor. Dels 
demés sols recordem haber escoltat ab alguna atenció la 
senyoreta Planas y el senyor Xena. La pessa Pluja d’estiu, va 
treure la gent de son ensopiment fentse un bon tacó de 
riurer. Hi prengueren part la senyoreta Planas y los senyors 
Bordas, Xena y Riera.... (26) Déu n’hi do, oi?... 
Durant l’any es presenten obres de Guimerà, “Pitarra”, Palà 
Marquillas, Tamayo Baus, Ferrer Codina; Constantino Gil, 
Escosura i Morrogh, i Echegaray, Bassegoda Amigó, Rodrí-
guez Rubí, Gil i Zárate, Vital Aza Álvarez- Buylla, Feliu Codina, 
Soler de las Casas ... 
Actors, i tots aquells que intervenen a la Secció, de tant en 
tant van a fer “un xeflis” que paguen amb els diners que es 
recullen un dia que s’anuncia prèviament, amb la nota que 
diu que “la recaptació es destinarà a benefici de la Secció”. 
Depenent dels diners recaptats es fa de més i de menys, de 
vegades un dinar i, si no hi arriba, un berenar, però  normal-
ment hi ha una bona assistència, aquest any hi han anat més 
de 500 espectadors. El “tec” i tot el que l’envolta serveix per 
enfortir els llaços de companyonia i amistat entre el grup i és 
un incentiu per a aquells socis que dediquen tantes hores i 
esforços al assaig i preparació de les obres. Aquesta petita 
escapada de la rutina diària constitueix per a tothom una 
gran festa de la qual no tan sols desfruiten aquell dia, sinó 
que durant molts mesos és per a tothom motiu de record i 
d’agradables comentaris... 

El teatre a finals del segle XIX és omnipresent a la vila. Al 
Casino Industrial i al Centre Moral es presenten diferents 
actes i Vetllades, es llegeixen poemes i posen en escena 
obres de teatre. Al Principal, es fa funció tant entre setmana, 
com dissabte i festius; hi actuen companyies professionals 
amb actors i actrius d’anomenada com Carmen Valero. Això 
fa que el públic es reparteixi i es redueixi el nombre d’actua-
cions  a l’entitat que, tot i així, actua  15 dies representant mes 
de 30 obres. 
El famós escenògraf Sebastià Carreres també contribueix a 
donar esplendor al teatre de l’Ateneu, i regala el teló. La 
premsa ho recull així:  Crida molt l’atenció dels intel·ligents y 
agrada molt a tothom la bonica decoració de carrer que se 
ha estrenat fa poch  en lo Teatre del Ateneo, pintada por lo 
reputat escenògraf de Barcelona Don Sebastiá Carreras. Dit 
senyor es va oferir a pintarla de franch no costant a la 
societat mes que lo preu de les pintures y de la tela (27)
Son temps de gran  ebullició del teatre. Les companyies 
professionals aprofiten els mesos d’estiu, quan a Barcelona 
es tanquen la majoria de teatres, per anar a fer gires pels 
pobles de la comarca. També l’Ateneu lloga  la Companyia de 
Antoni Tutau, amb Carlota de Mena, Tutau, Parreño i Monte-
ro, i a la representació que ofereix aquest grup hi assisteix 
molta gent, la crònica parla d’unes 500 persones. Amb tot la 
premsa diu de l’actor principal: lo senyor Tutau feia una 
cantarella que casi donava mal de cap (28)

El ball 
Tot i que segons diu la premsa referint-se a les festes de 
Carnaval, la costum de disfressar-se es va perdent i que les 
comparses varen tenir escassa animació(29), igual que en 
altres ocasions i per tal de recollir diners per als pobres de la 
vila es fa ball els 3 dies de Carnaval i també rues. El periòdic 
local referint-se als balls de l’Ateneu diu: son tan lluïts i 
animats, que no obstant de tenir la sala una cabuda com 
poques n’hi han, encara resulta petita per reunirshi la majo-
ria de joves i senyoretes com també persones majors de la 
població sens distinció de classes ni categories. (30) Els dies 
de la Festa Major a la platja de llevant prop l’edifici de 
l’entitat, es vesteix un envelat on se celebren concerts i balls 
a càrrec de prestigioses orquestres.

Fets més destacats
Entretant, a la vila, l’ajuntament tanca un acord amb la 
Companyia del Ferrocarril sobre el mur del tren; arriben de 
dos batallons d’infanteria, la Riera donava gust de puig 
semblava en vetlla de un dia de Festa Major...(31) s’instal·len 
definitivament les Germanes Filles de San Josep, per auxiliar 
malats a domicili.  Al País Basc,  s’alça la ikurriña en el primer 
batzoki. 
A la premsa es pot llegir que a Madrid s’estrena la sarsuela 
“La verbena de la paloma. Aquest any es funda el COI, 
Lumière inventa el cinematògraf, R. Kipling publica “El llibre 
de la selva.
Dvorak presenta “Simfonia del nou mon”. K.  Hamsum , el 
premi Nobel de literatura, publica la novel·la “Pa”, s’estrena 
“El llac dels cignes”. Als Estats Units  d’Amèrica, Edison 
presenta el quinetògraf, el precedent de la càmera 
cinematogràfica i ja es ven Coca-Cola. Al sud d’Austràlia, les 

dones aconsegueixen el dret a vot. Marconi descobreix la 
telefonia sense fils. Esclata la guerra entre la Xina i  el Japó.
L’any següent, 1895, l’Assemblea General torna a triar directi-
va i López Ledon continua com a President. Una vegada més 
es fan obres, ara es millora la planta baixa. Al jardí es 
construeix una galeria a tota l’amplada de l’edifici sobre la 
qual es col·loca una bonica balustrada de ferro on s’accedeix 
per mitjà de dues escales, una a cada costat; al saló – cafè, es 
posen  llums de gas nous (32). Les obres de millora del local 
són contínues i aquest afany no ha d’estranyar ja que el local 
adquirit anys abans havia estat una fàbrica de taps i en tan 
sols 3 mesos s’enllesteixen els mínims per poder-hi entrar. 
Per aquesta raó, i a mesura que s’aconsegueixen diners, es va 
adaptant a les necessitats de la societat. 
La compra de La fàbrica de taps situada al Carrer Ample 
número 22 era propietat de l’avi de Jacint Arxer Buxalleu, i va 
ser adquirida a Teresa Alsina Teis per 6 mil duros pagats en 
terminis de 500 duros “sempre que al Ateneo Arenyense li 
vingués bé”. Les obres d’adequació varen costar 19.086 
pessetes, una quantitat que  es recull entre els socis que 
aporten petites quantitats en format de préstec de 5, 10 i 15 
pessetes, entre els que destaquen Ivo Bosch, un important 
home de negocis amb de 5000 pessetes i els presidents 
Josep Mª Valeta i López Ledon de 2672,15 cada un (33). 

Quant a l’activitat teatral
El Centre Moral, una entitat catòlica del carrer de Bonaire, 
anuncia grans millores: en lo espaiós pati, si construhirá un 
teatre de Estiu, l’únic que per la temporada de calor tindria 
la vila. Al Teatre Principal continuen actuant professionals. 
Finalment l’augment de les activitats teatrals als altres locals 
de la vila es fa notar amb les noves reformes al Teatre  Princi-
pal i la contractació de Companyies professionals, l’empresa 
arrendatària del moment aconsegueix atraure espectadors i 
alguns  col·laboradors de la secció de l’entitat. És el cas de 
Pere M. Puig,  que pintà les decoracions i fou molt justament 
aplaudit (34) 
A l’Ateneu tan sols s’hi fa teatre 7 dies., comença l’any posant 
en escena la sarsuela  El juramento, de Olona i Gaztanbide, 
amb Prats, Roger, Hita, Bordas i d’altres acompanyats del Cor 
d’homes de l’entitat tots ells sota  la direcció d’Hermenegildo 
Lloveras. Vegeu el comentari del periòdic: Tots els aficionats 
que hi  prengueren part per ajudarlos s’hi distinguiren de 
modo notable, no aixís les dues tiples que vingueren de 
Barcelona per ajudarlos, puig ademés que tenien poca veu 
se presentavan y declamaban malament y per fi eren lletjas 
(35) . Un comentari espontani, però, tot i atenent el moment 
històric, totalment  desafortunat i de mal gust. 

La Secció de ball
Continua molt activa, cada festa els balls són més lluïts i 
animats. Per Carnaval es fan balls de disfresses. A la premsa 
de la comarca es pot llegir “el dijous Gras la Orquestre 
Guirretes cumpli molt bé, aumentada por los joves D. 
Joseph Oms que tocaven respectivament molt bé lo 
redoblant y D. Pere M. Puig, lo bombo (36). Per Carnaval Pere 
M. Puig, com de costum, s’encarrega d’adornar la sala ab 
brancatge i escuts alegòrics, aixís com tambe ab dos carac-
terístichs programes de ball pintats  per ell  (37).

Fets més destacats
Ja fa temps que molts joves abandonen forsosament sas 
casas per anar a defensar la Isla de Cuba (38), es diu que  la 
proporció de catalans que hi van es més alta que en altres 
llocs d’Espanya. L’editorial de la Costa de Llevant titula: 
Maleida política, i continua dient, la cosa per desgracia no 
te remei per que ‘ls pobres minyons formen ja en les filas 
camí de Cuba, ahond lo clima y las balas los delmaran (39);  
tot i que els veïns presenten queixes s’enderroca l'edifici 
anomenat “Sota Estudi”; els pagesos celebren “Sant Antoni 
dels Burros” i esperen una bona collita,  lo temps ha sigut 
mol favorable, los tarongers no varen patir gelades i els 
pèsols molt abundants es varen exportar a molt bon preu, i 
ho celebren amb tot esplendor. Mateu Montmany, conegut 
fabricant, ab una galanteria que lo fa molt estimable, 
obsequià a tots los concurrents ab un espléndit refresch en 
sa pròpia casa.(40); arriba a la vila el telèfon per a ús privat i 
el fonògraf. A Barcelona es funda la Biblioteca Publica Arús 
amb 25 mil volums. A Euskadi Sabino Arana funda el partit 
Nacionalista Basc. A Cuba els patriotes promulguen la 
Constitució de Jimaguayú i s’inicia la Guerra de la 
independència. 
Es comenta que els germans Lumière fan la primera 
exhibició d’una pel·lícula cinematogràfica; Röntgen desco-
breix els “rajos X”;  Mahler estrena la “Segona Simfonia”; A. 
Nobel disposa que les rendes de la seva fortuna es distribue-
ixin en cinc Premis, els Nobel; Popov, presenta el receptor de 
ràdio. S’obre a Estats Unids la primera fàbrica d’automòbils i 
estableix el seu Protectorat a Hawai. Mentrestant europeus 
malden per expandir el seu domini a altres territoris i els seus 
exèrcits  lluiten per guanyar posicions als continents africà i 
asiàtic.

Una nova empenta al teatre, comença una 
nova etapa  
L’any 1896 apareix una nova generació d’actors, un grup 
d’aficionats plens d’il·lusió i entusiasme que actuaran durant 
anys. El nou grup el formen A. Cassá Torrent, Josep Colomer 
Giralt, Esteve Estengre Arabia, Leandro Serra Manzanaro, 
Antón Graupera Fauria, Manel Laporta Bosch, Joaquin 
Taxonera Costa, Miquel Guri i Pujals, Joan Riera Barangé i 
Jacint Arxer Buxalleu. 
Jacint Arxer Buxalleu es fa soci essent encara molt jove, l’any 
1895. És Bibliotecari Honorífic,  Soci Honorari i Cronista de 
l’Entitat. És Mestre, una professió que sempre exerceix a la 
vila. A més d’escriure diferents articles, poemes i tres obres 
teatrals, és actor i director teatral. A partir dels anys vint del 
segle passat, escriu uns dietaris, “Efemèrides de l’Ateneu 
Arenyenc” i “Ateneo Areñense, fundació y progrés” on 
consigna els principals fets de l’entitat i de la vila i deixa 
constància d’aquelles qüestions que ell considera d’interès, 
algunes que fins i tot avui poden semblar pintoresques, però 
que s’haurien perdut si ell no les hagués recollit i que ara 
ajuden a entendre més bé el moment que va viure la societat 
i la vila a principi del segle XX. Un ateneista de gran vàlua. 
Durant l’any es representen obres d’autors com Eduard 
Vidal, que el 1864 va ser el primer a encunyar el terme 
“Renaixença”, també de Gastambide i Olona, Camprodon, 
Valverde, Conrad Roura i Bofill, Navarro, Echegaray entre 

d’altres com Guimerà, que amb el seu treball aconsegueix 
consolidar l’auge del catalanisme i una audiència clarament 
transversal pel teatre català. Entre comèdies, sarsueles i 
drames es fa 9 dies de funció, es lloguen dues companyies 
professionals, la Simó i la Tutau, i es presenta per part dels 
actors veterans, “Se desea un caballero a todo estar”, 
original del soci Salvador Badosa Rius.

Fets més destacats
A la vila hi ha un gran rebombori perquè de cop i volta 
apareix un home que s’ha amagat durant molts anys. El 
cronista deixa escrit:  es objeto de todas las conversaciones 
el caso raro de un joven que se ha encerrado en su casa 
durante 20 años, vestido con trapos de embalar corcho, sin 
afeitarse y dejado crecer el pelo. El alcalde y jefe de la Guar-
dia civil le han descubierto y ha dicho que quería escaparse 
del servicio militar, lo cual ha logrado a la edad de 42 años 
(42); D’altra banda s’obre la “Granja Paraíso”, la fàbrica de 
Licor Mollfulleda, i es renova el Forn del Vidre i comencen les 
obres d’un balneari, el Balneari Lloveras.  A Barcelona, el dia 
de Corpus Christi, es produeix un atemptat, moren i resulten 
ferides moltes persones; s’estrena el Cant de la Senyera; es 
rep  noticia de la insurrecció a Filipines.
També es comenta la primera projecció cinematogràfica a 
València; la celebració dels Primers Jocs Olímpics de l'era 
moderna i que les tropes de Menelick a Etiòpia derroten 
l’exèrcit colonial italià.

Fins aquí puc arribar per reviure el que crec que han estat els 
fets més rellevants, i una altra vegada no hi ha més espai, per 
tant en els propers Butlletins continuaré explicant aquesta 
interessant història. Fins ben aviat. 

 Josep Manuel Nogueras Iglesias, soci núm. 111
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EL REPORTATGE

LA DARRERA DESENA DEL 
SEGLE XIX 

Dels Jocs Florals
Entitats públiques, privades i socis, ofereixen premis per als 
finalistes del Certamen Literari. Ho fan entre d’altres l’Ajun-
tament, el Bisbe Català, el diputat Antoni Borrell i els socis 
Ivo Bosch, Jacint Aran, Felip Ferrer, el Casino Industrial i el 
mateix Ateneu. L’any 1890, el sisè i darrer de la primera etapa 
de Jocs Florals, guanya la Flor Natural el poeta Jaume Novel-
la de Molins, amb “Amor perdut”  i Dolors Vingut i Bosch 
resulta Reina de la Festa. Presideix la Junta Directiva Josep 
Mª Valeta i Castelló, que ja ho feia des de l’any 1886, any que 
promou la compra del local. Valeta és fundador i soci d’Hon-
or, i desenvolupa durant anys una extraordinària labor en 
favor de l’Ateneu Arenyenc. Valeta és farmacèutic a la vila, 
amb botiga a la Riera, on després s’instal·la “Almacenes 
Guitart”. Un gran aficionat a la fotografia i catalaniscon-
vençut. 

Pel que fa al teatre 
La Secció, amb Hermenegildo Lloveras al capdavant com a 
director, actua 18 dies. El grup el formen  Manuel de Prats 
Casas, Francisco de Hita Coderch, Josep A. Roger Esteve, 
José Mª Bordas Barbier, Carles Xena Sala, Matías Paloma, 
Masvidal, Pere Puig, Salvador Llorens, Francisco Abad i 
Francisco Altés; els papers femenins els interpreten actrius 
professionals forasteres -les dones de la vila no comencen a 
actuar fins ben entrat el segle XX-, i aquest any son contract-
ades dues actrius que actúen a Barcelona: la senyoreta 
Planas, que acompanyada d’en Carles Xena  interpreta el duo  
Y yo te amo, i la senyora Hermosilla, per actuar a la sarsuela 
Jugar con fuego. Entre drames, comèdies i sarsueles, tant en 
català com en  castellà, el 1891 el grup representa unes 40 
obres de variades temàtiques i autors, Anton Ferrer i Codina, 
Zorrilla, Frederic Soler “Pitarra”, Barbieri, ...
Actors i actrius, a més dels assajos, es veuen obligats a 
memoritzar  textos i música de les cançons i obres. L’apunta-
dor esdevé aleshores un element valuós, una peça clau i 
indispensable, reconeguda i apreciada que des de el coverol, 
o amagat en un racó de l’escenari, ajuda actors i actrius 
llegint en veu baixa el text de tots els personatges de l’obra 
que, tot i així, de vegades es veuen obligats a improvisar. 
La vocació artística i l’entusiasme del grup de teatre és 
evident que no té límits, fins i tot els sobra temps per fer 
broma. A la crònica de l’entitat s’explica que fan una funció 
de comiat al soci Pere Màrtir Puig i Estapé, ja que, diuen, “ha 
d’anar-se’n a Amèrica”, cosa que no és certa, però que 
serveix de divertiment i excusa per fer una bona xerinola. 
Puig és un home singular, enamorat de la vila, folklorista, 
escriptor i gran ateneista. Jacint Arxer el descriu com un 
actor de caràcter, galà  jove, actor còmic, director d’escena i 
pintor escenògraf de l’Ateneu (15) 

Les instal·lacions
Essent president Francesc López Ledón, que repetia 
presidència, es fan millores al local inaugurat 5 anys abans.  
Es  posen contraportes amb vidrieres al portal i, per tal de 
donar més amplada al gimnàs, al billar i a l’espai d’assaig de 
la coral, es fa necessari traslladar l’escola a la casa número 6 
del Carrer Ample. (16)
López Ledón neix a Villaclara (Cuba), acaba els estudis de 
Medicina a Barcelona i arriba a Arenys el 1861 per substituir 
primer el doctor Liendo i, més tard, el 1866 i ja per 
quedar-s’hi, el doctor Triter. Soci fundador i Soci Honorífic de 
l’Ateneu que presideix en diverses ocasions, fa préstecs a 
l’Ateneu i renuncia a cobrar-los per dedicar el seu import a 
un Premi anual al millor estudiant de la escola (17)  

(15) J. Arxer Buxalleu. Crónica de l’Ateneu Arenyense I, Ateneo Arenyense Fundació progrés, 1924. Pàgines 320-321
16) J. Arxer Buxalleu. Crónica de l’Ateneu Arenyense I, Ateneo Arenyense Fundació progrés, 1924. Pàgina 43
(17) J.A rxer Buxalleu. Crónica de l’Ateneu Arenyense I, Ateneo Arenyense Fundació progrés, 1924. Pàgines 240-252
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Fets més destacats
Durant l’any el país pateix una llarga i molt important onada 
de fred, “la Gran Fredorada”, amb mínimes que no han estat 
mai superades, cosa que provoca greus danys a la agricultura, 
un sector molt important aquella època;  a la vila s’arriba a -9º. 
(18) A Espanya se celebren les primeres eleccions, tan sols 
voten els homes ja que que no és fins el 1931 que el  sufragi 
no es fa universal. Als Estats Units d’Amèrica és vençut el 
darrer aixecament dels indis de Dakota i obre la Universitat 
de Stanford.

Tornant al teatre 
La reobertura l’any 1892 del Teatre Principal de propietat 
municipal, ofereix més comoditats, es deixa notar. A la 
premsa es pot llegir: inauguróse la instalación del alumbra-
do por gas y al mismo tiempo sustituyéronse las antiguas 
butacas por los cómodos y elegantes sillones que hoy 
adornan la platea y por último, se acaba de arreglar el 
escenario, pintado varias decoraciones y es empapelada la 
sala, todos los palcos, con tanto gusto, que acredita al 
artista que lo ha efectuado el joven pintor don Emilio Lloret. 
Nuestro teatro con tales reformas hállase embellecido en 
extremo y digno de Arenys de Mar. (19) 

A l’Ateneu hi ha funció 10 dies i es representen al voltant de 
25 obres, entre d’altres: El port de salvació, de Jaume Piquet, 
Un músic del Regiment, Els dos barbers, Fuera, La noche 
antes, El relámpago, de Francisco Camprodon i música de 
Asenjo Barbieri, on també actua el Cor de l’entitat amb Salva-
dor Niella a l’harmònium. 
Novament és president Josep Mª Valeta i Castelló. El cronista 
de l’entitat explica d’en Valeta que, Sos treballs varen ésser 
tants en pro de la prosperitat de la casa que el 1887, entre 
atronadors aplaudiments es nomenat Soci d’honor. Prestà 
a la societat 2672 pessetes i comprà unes quantes accions 
(20) tot i que uns anys després, el 1901, una serie de 
malentesos el porten a  enfrontaments amb la Junta Directi-
va. Gran aficionat a la fotografia, fa importants aportacions 
amb les seves ampliacions de manuscrits i pintures i, segons 
la premsa, ab sos notabilissims treballs ha arribat a adquirir 
justa fama (21) 

Les aturades durant la Quaresma 
A l’Ateneu com cada any s’aturen tant el teatre com el ball 
durant la Quaresma. Un temps que la Societat aprofita per 
fer les anomenades “Conferències Quaresmals”, unes 
trobades on respectats vilatans i il·lustres forasters exposen 
temes d’interès general que són molt ben acollides, 
esperades i reconegudes tant per part dels socis com dels 
arenyencs en general.

Fets més destacats
L’ajuntament dimiteix en ple atès que la construcció d’un 
mur que està aixecant la Companyia del Ferrocarril a l’altra 
banda de la via del tren perjudica els arenyencs. Es assaben-
tem per la premsa que a Girona són afusellats dos militars 
acusats d’afavorir l’alçament republicà; que a Manresa se 
celebra la primera assemblea de la Unió Catalanista que 
aprova les anomenades “Bases de Manresa”,  assemblea en 
què participen com a delegats  dels dos Arenys els socis 
Josep Mª Valeta i Francesc de P. Calbetó Roget.
A Espanya, es constitueix un govern liberal que presideix 
Sagasta i continuen els enfrontaments amb els marroquins. 
El Regne Unid posa sota el seu protectorat les illes Gilbert i 
Ellice situades al Oceà Pacífic. A  Sant Petersburg s'estrena 
“El Trencanous”. A Cuba es funda el Partido Revolucionario 
Cubano i a les Filipines La Hermandad Filipina. Als Estats 
Units es funda la empresa General Electric.

Continuen les reformes 
El gener del 1893, Xavier López Ledón torna a la presidència 
per tercer cop, fet que es  repeteix fins a 6 vegades. Nova-
ment es fan reformes al local. La sala d’actes se situa a la 
banda del Carrer Ample, al revés de com és ara, mentre que 
a la banda del Passeig Xifré es fa una sala de descans per a 
Socis i una habitació per al conserge. També es redistribueix 
la planta baixa tot modificant la situació del cafè i la sala de 
jocs, la Secretaria, la Biblioteca i la Sala de lectura. El dia de la 
inauguració de les reformes, el diumenge 23 de juliol, el grup 
local posa en escena la sarsuela en un sol acte, Prior i Priora-
to. La representació l’acompanya el cor de l’Ateneu que 
formen els deixebles de la classe de música i el reputat 
escenògraf senyor Don Francisco Soler i Rovirosa, (22) pintà 

i regalà el teló de boca, bastidors i bambolines (23). Soler 
Rovirosa és un artista molt obert a les innovacions, que 
renova totalment l'escenografia catalana i desenvolupa una 
nova concepció de l'espai escènic, amb l'enfosquiment de la 
sala teatral durant la representació. Durant l’any hi ha  funció 
de teatre 11 dies i es posen en escena 25 obres escollides per 
la  Comissió de Teatre, entre les quals el drama Sancho 
García, considerada la  millor obra de Zorrilla. 

El Carnaval
A finals de segle les dues grans entitats de la vila el Casino i 
l’Ateneu són els gran protagonistes de les festes de Carnaval. 
Balls del tot lluïts, i comparses i disfresses animen els dies 
que dura la festa. Les rues a la riera són molt concorregudes 
i fins i tot hi assisteix gent dels pobles del voltant.

Fets més destacats
Per cert, és nomenat alcalde Francesc de P.  Calbetó i Roget, 
soci fundador de l’Ateneu; es col·loquen bústies als estancs i 
el dia de Nadal treballadors i empresaris del ram de tapers es 
manifesten demanant: que se eleve al Gobierno instancia 
pidiendo sean protegidos sus intereses, (24). A Barcelona,  
Pallàs Latorre atempta contra el general Martínez Campos, i 
Santiago Salvador tira una bomba al Liceu i provoca 20 
morts. 
A Melilla s’inicia la “Guerra de Margallo” i, a Cuba, es reinicia la 
lluita. França converteix en colònia seva Costa d’Ivori. R. 
Diesel patenta el seu motor. Nova Zelanda es converteix en el 
primer país del món en aprovar el vot de les dones. Estats 
Units declara Hawai protectorat seu; es patenta la Coca Cola; 
i Duryea construeix el primer vehicle de gasolina. El vaixell 

anglès SS Naronic desapareix en el mar amb 74 persones a 
bord.

Més de teatre
A la premsa de l’època, hi trobem crítiques de tota mena. 
Dos exemples de l’any 1894: “Ens deixaren tan satisfets que a 
pesar de ser bastant tard de bona gana hauríem pres que 
tornessin a començar, la obra estava tan ben assajada i los 
aficionats que hi prengueren part s’esmeraren tan que 
semblaven verdaders actors i mereixen cordial felicitació”... 
(25) També referint-se a l’actuació: es presentá deixant 
ensopir al públich tant, que crech que moltes persones 
degueren fer alguna bacaina ...sos quatre actes resultaren 
de una llargaria prodigiosa,... Lo senyor Borrell que feia el 
paper de protagonista y por lo tant lo més visible, es un dels 
que contribuí en major grau a aquest resultat. Son decla-
mar es monòton, afectat y tant inoportú que cambiá a 
voltes completament lo sentit de las frases y per lo mateix  
la idea y argument que volgué posarhi son autor. Dels 
demés sols recordem haber escoltat ab alguna atenció la 
senyoreta Planas y el senyor Xena. La pessa Pluja d’estiu, va 
treure la gent de son ensopiment fentse un bon tacó de 
riurer. Hi prengueren part la senyoreta Planas y los senyors 
Bordas, Xena y Riera.... (26) Déu n’hi do, oi?... 
Durant l’any es presenten obres de Guimerà, “Pitarra”, Palà 
Marquillas, Tamayo Baus, Ferrer Codina; Constantino Gil, 
Escosura i Morrogh, i Echegaray, Bassegoda Amigó, Rodrí-
guez Rubí, Gil i Zárate, Vital Aza Álvarez- Buylla, Feliu Codina, 
Soler de las Casas ... 
Actors, i tots aquells que intervenen a la Secció, de tant en 
tant van a fer “un xeflis” que paguen amb els diners que es 
recullen un dia que s’anuncia prèviament, amb la nota que 
diu que “la recaptació es destinarà a benefici de la Secció”. 
Depenent dels diners recaptats es fa de més i de menys, de 
vegades un dinar i, si no hi arriba, un berenar, però  normal-
ment hi ha una bona assistència, aquest any hi han anat més 
de 500 espectadors. El “tec” i tot el que l’envolta serveix per 
enfortir els llaços de companyonia i amistat entre el grup i és 
un incentiu per a aquells socis que dediquen tantes hores i 
esforços al assaig i preparació de les obres. Aquesta petita 
escapada de la rutina diària constitueix per a tothom una 
gran festa de la qual no tan sols desfruiten aquell dia, sinó 
que durant molts mesos és per a tothom motiu de record i 
d’agradables comentaris... 

El teatre a finals del segle XIX és omnipresent a la vila. Al 
Casino Industrial i al Centre Moral es presenten diferents 
actes i Vetllades, es llegeixen poemes i posen en escena 
obres de teatre. Al Principal, es fa funció tant entre setmana, 
com dissabte i festius; hi actuen companyies professionals 
amb actors i actrius d’anomenada com Carmen Valero. Això 
fa que el públic es reparteixi i es redueixi el nombre d’actua-
cions  a l’entitat que, tot i així, actua  15 dies representant mes 
de 30 obres. 
El famós escenògraf Sebastià Carreres també contribueix a 
donar esplendor al teatre de l’Ateneu, i regala el teló. La 
premsa ho recull així:  Crida molt l’atenció dels intel·ligents y 
agrada molt a tothom la bonica decoració de carrer que se 
ha estrenat fa poch  en lo Teatre del Ateneo, pintada por lo 
reputat escenògraf de Barcelona Don Sebastiá Carreras. Dit 
senyor es va oferir a pintarla de franch no costant a la 
societat mes que lo preu de les pintures y de la tela (27)
Son temps de gran  ebullició del teatre. Les companyies 
professionals aprofiten els mesos d’estiu, quan a Barcelona 
es tanquen la majoria de teatres, per anar a fer gires pels 
pobles de la comarca. També l’Ateneu lloga  la Companyia de 
Antoni Tutau, amb Carlota de Mena, Tutau, Parreño i Monte-
ro, i a la representació que ofereix aquest grup hi assisteix 
molta gent, la crònica parla d’unes 500 persones. Amb tot la 
premsa diu de l’actor principal: lo senyor Tutau feia una 
cantarella que casi donava mal de cap (28)

El ball 
Tot i que segons diu la premsa referint-se a les festes de 
Carnaval, la costum de disfressar-se es va perdent i que les 
comparses varen tenir escassa animació(29), igual que en 
altres ocasions i per tal de recollir diners per als pobres de la 
vila es fa ball els 3 dies de Carnaval i també rues. El periòdic 
local referint-se als balls de l’Ateneu diu: son tan lluïts i 
animats, que no obstant de tenir la sala una cabuda com 
poques n’hi han, encara resulta petita per reunirshi la majo-
ria de joves i senyoretes com també persones majors de la 
població sens distinció de classes ni categories. (30) Els dies 
de la Festa Major a la platja de llevant prop l’edifici de 
l’entitat, es vesteix un envelat on se celebren concerts i balls 
a càrrec de prestigioses orquestres.

Fets més destacats
Entretant, a la vila, l’ajuntament tanca un acord amb la 
Companyia del Ferrocarril sobre el mur del tren; arriben de 
dos batallons d’infanteria, la Riera donava gust de puig 
semblava en vetlla de un dia de Festa Major...(31) s’instal·len 
definitivament les Germanes Filles de San Josep, per auxiliar 
malats a domicili.  Al País Basc,  s’alça la ikurriña en el primer 
batzoki. 
A la premsa es pot llegir que a Madrid s’estrena la sarsuela 
“La verbena de la paloma. Aquest any es funda el COI, 
Lumière inventa el cinematògraf, R. Kipling publica “El llibre 
de la selva.
Dvorak presenta “Simfonia del nou mon”. K.  Hamsum , el 
premi Nobel de literatura, publica la novel·la “Pa”, s’estrena 
“El llac dels cignes”. Als Estats Units  d’Amèrica, Edison 
presenta el quinetògraf, el precedent de la càmera 
cinematogràfica i ja es ven Coca-Cola. Al sud d’Austràlia, les 

dones aconsegueixen el dret a vot. Marconi descobreix la 
telefonia sense fils. Esclata la guerra entre la Xina i  el Japó.
L’any següent, 1895, l’Assemblea General torna a triar directi-
va i López Ledon continua com a President. Una vegada més 
es fan obres, ara es millora la planta baixa. Al jardí es 
construeix una galeria a tota l’amplada de l’edifici sobre la 
qual es col·loca una bonica balustrada de ferro on s’accedeix 
per mitjà de dues escales, una a cada costat; al saló – cafè, es 
posen  llums de gas nous (32). Les obres de millora del local 
són contínues i aquest afany no ha d’estranyar ja que el local 
adquirit anys abans havia estat una fàbrica de taps i en tan 
sols 3 mesos s’enllesteixen els mínims per poder-hi entrar. 
Per aquesta raó, i a mesura que s’aconsegueixen diners, es va 
adaptant a les necessitats de la societat. 
La compra de La fàbrica de taps situada al Carrer Ample 
número 22 era propietat de l’avi de Jacint Arxer Buxalleu, i va 
ser adquirida a Teresa Alsina Teis per 6 mil duros pagats en 
terminis de 500 duros “sempre que al Ateneo Arenyense li 
vingués bé”. Les obres d’adequació varen costar 19.086 
pessetes, una quantitat que  es recull entre els socis que 
aporten petites quantitats en format de préstec de 5, 10 i 15 
pessetes, entre els que destaquen Ivo Bosch, un important 
home de negocis amb de 5000 pessetes i els presidents 
Josep Mª Valeta i López Ledon de 2672,15 cada un (33). 

Quant a l’activitat teatral
El Centre Moral, una entitat catòlica del carrer de Bonaire, 
anuncia grans millores: en lo espaiós pati, si construhirá un 
teatre de Estiu, l’únic que per la temporada de calor tindria 
la vila. Al Teatre Principal continuen actuant professionals. 
Finalment l’augment de les activitats teatrals als altres locals 
de la vila es fa notar amb les noves reformes al Teatre  Princi-
pal i la contractació de Companyies professionals, l’empresa 
arrendatària del moment aconsegueix atraure espectadors i 
alguns  col·laboradors de la secció de l’entitat. És el cas de 
Pere M. Puig,  que pintà les decoracions i fou molt justament 
aplaudit (34) 
A l’Ateneu tan sols s’hi fa teatre 7 dies., comença l’any posant 
en escena la sarsuela  El juramento, de Olona i Gaztanbide, 
amb Prats, Roger, Hita, Bordas i d’altres acompanyats del Cor 
d’homes de l’entitat tots ells sota  la direcció d’Hermenegildo 
Lloveras. Vegeu el comentari del periòdic: Tots els aficionats 
que hi  prengueren part per ajudarlos s’hi distinguiren de 
modo notable, no aixís les dues tiples que vingueren de 
Barcelona per ajudarlos, puig ademés que tenien poca veu 
se presentavan y declamaban malament y per fi eren lletjas 
(35) . Un comentari espontani, però, tot i atenent el moment 
històric, totalment  desafortunat i de mal gust. 

La Secció de ball
Continua molt activa, cada festa els balls són més lluïts i 
animats. Per Carnaval es fan balls de disfresses. A la premsa 
de la comarca es pot llegir “el dijous Gras la Orquestre 
Guirretes cumpli molt bé, aumentada por los joves D. 
Joseph Oms que tocaven respectivament molt bé lo 
redoblant y D. Pere M. Puig, lo bombo (36). Per Carnaval Pere 
M. Puig, com de costum, s’encarrega d’adornar la sala ab 
brancatge i escuts alegòrics, aixís com tambe ab dos carac-
terístichs programes de ball pintats  per ell  (37).

Fets més destacats
Ja fa temps que molts joves abandonen forsosament sas 
casas per anar a defensar la Isla de Cuba (38), es diu que  la 
proporció de catalans que hi van es més alta que en altres 
llocs d’Espanya. L’editorial de la Costa de Llevant titula: 
Maleida política, i continua dient, la cosa per desgracia no 
te remei per que ‘ls pobres minyons formen ja en les filas 
camí de Cuba, ahond lo clima y las balas los delmaran (39);  
tot i que els veïns presenten queixes s’enderroca l'edifici 
anomenat “Sota Estudi”; els pagesos celebren “Sant Antoni 
dels Burros” i esperen una bona collita,  lo temps ha sigut 
mol favorable, los tarongers no varen patir gelades i els 
pèsols molt abundants es varen exportar a molt bon preu, i 
ho celebren amb tot esplendor. Mateu Montmany, conegut 
fabricant, ab una galanteria que lo fa molt estimable, 
obsequià a tots los concurrents ab un espléndit refresch en 
sa pròpia casa.(40); arriba a la vila el telèfon per a ús privat i 
el fonògraf. A Barcelona es funda la Biblioteca Publica Arús 
amb 25 mil volums. A Euskadi Sabino Arana funda el partit 
Nacionalista Basc. A Cuba els patriotes promulguen la 
Constitució de Jimaguayú i s’inicia la Guerra de la 
independència. 
Es comenta que els germans Lumière fan la primera 
exhibició d’una pel·lícula cinematogràfica; Röntgen desco-
breix els “rajos X”;  Mahler estrena la “Segona Simfonia”; A. 
Nobel disposa que les rendes de la seva fortuna es distribue-
ixin en cinc Premis, els Nobel; Popov, presenta el receptor de 
ràdio. S’obre a Estats Unids la primera fàbrica d’automòbils i 
estableix el seu Protectorat a Hawai. Mentrestant europeus 
malden per expandir el seu domini a altres territoris i els seus 
exèrcits  lluiten per guanyar posicions als continents africà i 
asiàtic.

Una nova empenta al teatre, comença una 
nova etapa  
L’any 1896 apareix una nova generació d’actors, un grup 
d’aficionats plens d’il·lusió i entusiasme que actuaran durant 
anys. El nou grup el formen A. Cassá Torrent, Josep Colomer 
Giralt, Esteve Estengre Arabia, Leandro Serra Manzanaro, 
Antón Graupera Fauria, Manel Laporta Bosch, Joaquin 
Taxonera Costa, Miquel Guri i Pujals, Joan Riera Barangé i 
Jacint Arxer Buxalleu. 
Jacint Arxer Buxalleu es fa soci essent encara molt jove, l’any 
1895. És Bibliotecari Honorífic,  Soci Honorari i Cronista de 
l’Entitat. És Mestre, una professió que sempre exerceix a la 
vila. A més d’escriure diferents articles, poemes i tres obres 
teatrals, és actor i director teatral. A partir dels anys vint del 
segle passat, escriu uns dietaris, “Efemèrides de l’Ateneu 
Arenyenc” i “Ateneo Areñense, fundació y progrés” on 
consigna els principals fets de l’entitat i de la vila i deixa 
constància d’aquelles qüestions que ell considera d’interès, 
algunes que fins i tot avui poden semblar pintoresques, però 
que s’haurien perdut si ell no les hagués recollit i que ara 
ajuden a entendre més bé el moment que va viure la societat 
i la vila a principi del segle XX. Un ateneista de gran vàlua. 
Durant l’any es representen obres d’autors com Eduard 
Vidal, que el 1864 va ser el primer a encunyar el terme 
“Renaixença”, també de Gastambide i Olona, Camprodon, 
Valverde, Conrad Roura i Bofill, Navarro, Echegaray entre 
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d’altres com Guimerà, que amb el seu treball aconsegueix 
consolidar l’auge del catalanisme i una audiència clarament 
transversal pel teatre català. Entre comèdies, sarsueles i 
drames es fa 9 dies de funció, es lloguen dues companyies 
professionals, la Simó i la Tutau, i es presenta per part dels 
actors veterans, “Se desea un caballero a todo estar”, 
original del soci Salvador Badosa Rius.

Fets més destacats
A la vila hi ha un gran rebombori perquè de cop i volta 
apareix un home que s’ha amagat durant molts anys. El 
cronista deixa escrit:  es objeto de todas las conversaciones 
el caso raro de un joven que se ha encerrado en su casa 
durante 20 años, vestido con trapos de embalar corcho, sin 
afeitarse y dejado crecer el pelo. El alcalde y jefe de la Guar-
dia civil le han descubierto y ha dicho que quería escaparse 
del servicio militar, lo cual ha logrado a la edad de 42 años 
(42); D’altra banda s’obre la “Granja Paraíso”, la fàbrica de 
Licor Mollfulleda, i es renova el Forn del Vidre i comencen les 
obres d’un balneari, el Balneari Lloveras.  A Barcelona, el dia 
de Corpus Christi, es produeix un atemptat, moren i resulten 
ferides moltes persones; s’estrena el Cant de la Senyera; es 
rep  noticia de la insurrecció a Filipines.
També es comenta la primera projecció cinematogràfica a 
València; la celebració dels Primers Jocs Olímpics de l'era 
moderna i que les tropes de Menelick a Etiòpia derroten 
l’exèrcit colonial italià.

Fins aquí puc arribar per reviure el que crec que han estat els 
fets més rellevants, i una altra vegada no hi ha més espai, per 
tant en els propers Butlletins continuaré explicant aquesta 
interessant història. Fins ben aviat. 
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Dels Jocs Florals
Entitats públiques, privades i socis, ofereixen premis per als 
finalistes del Certamen Literari. Ho fan entre d’altres l’Ajun-
tament, el Bisbe Català, el diputat Antoni Borrell i els socis 
Ivo Bosch, Jacint Aran, Felip Ferrer, el Casino Industrial i el 
mateix Ateneu. L’any 1890, el sisè i darrer de la primera etapa 
de Jocs Florals, guanya la Flor Natural el poeta Jaume Novel-
la de Molins, amb “Amor perdut”  i Dolors Vingut i Bosch 
resulta Reina de la Festa. Presideix la Junta Directiva Josep 
Mª Valeta i Castelló, que ja ho feia des de l’any 1886, any que 
promou la compra del local. Valeta és fundador i soci d’Hon-
or, i desenvolupa durant anys una extraordinària labor en 
favor de l’Ateneu Arenyenc. Valeta és farmacèutic a la vila, 
amb botiga a la Riera, on després s’instal·la “Almacenes 
Guitart”. Un gran aficionat a la fotografia i catalaniscon-
vençut. 

Pel que fa al teatre 
La Secció, amb Hermenegildo Lloveras al capdavant com a 
director, actua 18 dies. El grup el formen  Manuel de Prats 
Casas, Francisco de Hita Coderch, Josep A. Roger Esteve, 
José Mª Bordas Barbier, Carles Xena Sala, Matías Paloma, 
Masvidal, Pere Puig, Salvador Llorens, Francisco Abad i 
Francisco Altés; els papers femenins els interpreten actrius 
professionals forasteres -les dones de la vila no comencen a 
actuar fins ben entrat el segle XX-, i aquest any son contract-
ades dues actrius que actúen a Barcelona: la senyoreta 
Planas, que acompanyada d’en Carles Xena  interpreta el duo  
Y yo te amo, i la senyora Hermosilla, per actuar a la sarsuela 
Jugar con fuego. Entre drames, comèdies i sarsueles, tant en 
català com en  castellà, el 1891 el grup representa unes 40 
obres de variades temàtiques i autors, Anton Ferrer i Codina, 
Zorrilla, Frederic Soler “Pitarra”, Barbieri, ...
Actors i actrius, a més dels assajos, es veuen obligats a 
memoritzar  textos i música de les cançons i obres. L’apunta-
dor esdevé aleshores un element valuós, una peça clau i 
indispensable, reconeguda i apreciada que des de el coverol, 
o amagat en un racó de l’escenari, ajuda actors i actrius 
llegint en veu baixa el text de tots els personatges de l’obra 
que, tot i així, de vegades es veuen obligats a improvisar. 
La vocació artística i l’entusiasme del grup de teatre és 
evident que no té límits, fins i tot els sobra temps per fer 
broma. A la crònica de l’entitat s’explica que fan una funció 
de comiat al soci Pere Màrtir Puig i Estapé, ja que, diuen, “ha 
d’anar-se’n a Amèrica”, cosa que no és certa, però que 
serveix de divertiment i excusa per fer una bona xerinola. 
Puig és un home singular, enamorat de la vila, folklorista, 
escriptor i gran ateneista. Jacint Arxer el descriu com un 
actor de caràcter, galà  jove, actor còmic, director d’escena i 
pintor escenògraf de l’Ateneu (15) 

Les instal·lacions
Essent president Francesc López Ledón, que repetia 
presidència, es fan millores al local inaugurat 5 anys abans.  
Es  posen contraportes amb vidrieres al portal i, per tal de 
donar més amplada al gimnàs, al billar i a l’espai d’assaig de 
la coral, es fa necessari traslladar l’escola a la casa número 6 
del Carrer Ample. (16)
López Ledón neix a Villaclara (Cuba), acaba els estudis de 
Medicina a Barcelona i arriba a Arenys el 1861 per substituir 
primer el doctor Liendo i, més tard, el 1866 i ja per 
quedar-s’hi, el doctor Triter. Soci fundador i Soci Honorífic de 
l’Ateneu que presideix en diverses ocasions, fa préstecs a 
l’Ateneu i renuncia a cobrar-los per dedicar el seu import a 
un Premi anual al millor estudiant de la escola (17)  

(18)  Francesc de P. Calbetó i Roget. Recolecta, Barcelona 1922, pàgima  311
(19)  Francesc de P. Calbetó i Roget. Recolecta, Barcelona 1922, pàgima  312
(20)  Jacint Arxer Buxalleu. Crònica de l’Ateneu Arenyenc Fundació i Progrés 1924, pàgina 237
(21) La Costa de Llevant 8 juliol 1894 (22) Jacint Arxer Buxalleu. Crònica de l’Ateneu Arenyenc Fundació i Progrés 1924, pàgina 323

Fets més destacats
Durant l’any el país pateix una llarga i molt important onada 
de fred, “la Gran Fredorada”, amb mínimes que no han estat 
mai superades, cosa que provoca greus danys a la agricultura, 
un sector molt important aquella època;  a la vila s’arriba a -9º. 
(18) A Espanya se celebren les primeres eleccions, tan sols 
voten els homes ja que que no és fins el 1931 que el  sufragi 
no es fa universal. Als Estats Units d’Amèrica és vençut el 
darrer aixecament dels indis de Dakota i obre la Universitat 
de Stanford.

Tornant al teatre 
La reobertura l’any 1892 del Teatre Principal de propietat 
municipal, ofereix més comoditats, es deixa notar. A la 
premsa es pot llegir: inauguróse la instalación del alumbra-
do por gas y al mismo tiempo sustituyéronse las antiguas 
butacas por los cómodos y elegantes sillones que hoy 
adornan la platea y por último, se acaba de arreglar el 
escenario, pintado varias decoraciones y es empapelada la 
sala, todos los palcos, con tanto gusto, que acredita al 
artista que lo ha efectuado el joven pintor don Emilio Lloret. 
Nuestro teatro con tales reformas hállase embellecido en 
extremo y digno de Arenys de Mar. (19) 

A l’Ateneu hi ha funció 10 dies i es representen al voltant de 
25 obres, entre d’altres: El port de salvació, de Jaume Piquet, 
Un músic del Regiment, Els dos barbers, Fuera, La noche 
antes, El relámpago, de Francisco Camprodon i música de 
Asenjo Barbieri, on també actua el Cor de l’entitat amb Salva-
dor Niella a l’harmònium. 
Novament és president Josep Mª Valeta i Castelló. El cronista 
de l’entitat explica d’en Valeta que, Sos treballs varen ésser 
tants en pro de la prosperitat de la casa que el 1887, entre 
atronadors aplaudiments es nomenat Soci d’honor. Prestà 
a la societat 2672 pessetes i comprà unes quantes accions 
(20) tot i que uns anys després, el 1901, una serie de 
malentesos el porten a  enfrontaments amb la Junta Directi-
va. Gran aficionat a la fotografia, fa importants aportacions 
amb les seves ampliacions de manuscrits i pintures i, segons 
la premsa, ab sos notabilissims treballs ha arribat a adquirir 
justa fama (21) 

Les aturades durant la Quaresma 
A l’Ateneu com cada any s’aturen tant el teatre com el ball 
durant la Quaresma. Un temps que la Societat aprofita per 
fer les anomenades “Conferències Quaresmals”, unes 
trobades on respectats vilatans i il·lustres forasters exposen 
temes d’interès general que són molt ben acollides, 
esperades i reconegudes tant per part dels socis com dels 
arenyencs en general.

Fets més destacats
L’ajuntament dimiteix en ple atès que la construcció d’un 
mur que està aixecant la Companyia del Ferrocarril a l’altra 
banda de la via del tren perjudica els arenyencs. Es assaben-
tem per la premsa que a Girona són afusellats dos militars 
acusats d’afavorir l’alçament republicà; que a Manresa se 
celebra la primera assemblea de la Unió Catalanista que 
aprova les anomenades “Bases de Manresa”,  assemblea en 
què participen com a delegats  dels dos Arenys els socis 
Josep Mª Valeta i Francesc de P. Calbetó Roget.
A Espanya, es constitueix un govern liberal que presideix 
Sagasta i continuen els enfrontaments amb els marroquins. 
El Regne Unid posa sota el seu protectorat les illes Gilbert i 
Ellice situades al Oceà Pacífic. A  Sant Petersburg s'estrena 
“El Trencanous”. A Cuba es funda el Partido Revolucionario 
Cubano i a les Filipines La Hermandad Filipina. Als Estats 
Units es funda la empresa General Electric.

Continuen les reformes 
El gener del 1893, Xavier López Ledón torna a la presidència 
per tercer cop, fet que es  repeteix fins a 6 vegades. Nova-
ment es fan reformes al local. La sala d’actes se situa a la 
banda del Carrer Ample, al revés de com és ara, mentre que 
a la banda del Passeig Xifré es fa una sala de descans per a 
Socis i una habitació per al conserge. També es redistribueix 
la planta baixa tot modificant la situació del cafè i la sala de 
jocs, la Secretaria, la Biblioteca i la Sala de lectura. El dia de la 
inauguració de les reformes, el diumenge 23 de juliol, el grup 
local posa en escena la sarsuela en un sol acte, Prior i Priora-
to. La representació l’acompanya el cor de l’Ateneu que 
formen els deixebles de la classe de música i el reputat 
escenògraf senyor Don Francisco Soler i Rovirosa, (22) pintà 
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i regalà el teló de boca, bastidors i bambolines (23). Soler 
Rovirosa és un artista molt obert a les innovacions, que 
renova totalment l'escenografia catalana i desenvolupa una 
nova concepció de l'espai escènic, amb l'enfosquiment de la 
sala teatral durant la representació. Durant l’any hi ha  funció 
de teatre 11 dies i es posen en escena 25 obres escollides per 
la  Comissió de Teatre, entre les quals el drama Sancho 
García, considerada la  millor obra de Zorrilla. 

El Carnaval
A finals de segle les dues grans entitats de la vila el Casino i 
l’Ateneu són els gran protagonistes de les festes de Carnaval. 
Balls del tot lluïts, i comparses i disfresses animen els dies 
que dura la festa. Les rues a la riera són molt concorregudes 
i fins i tot hi assisteix gent dels pobles del voltant.

Fets més destacats
Per cert, és nomenat alcalde Francesc de P.  Calbetó i Roget, 
soci fundador de l’Ateneu; es col·loquen bústies als estancs i 
el dia de Nadal treballadors i empresaris del ram de tapers es 
manifesten demanant: que se eleve al Gobierno instancia 
pidiendo sean protegidos sus intereses, (24). A Barcelona,  
Pallàs Latorre atempta contra el general Martínez Campos, i 
Santiago Salvador tira una bomba al Liceu i provoca 20 
morts. 
A Melilla s’inicia la “Guerra de Margallo” i, a Cuba, es reinicia la 
lluita. França converteix en colònia seva Costa d’Ivori. R. 
Diesel patenta el seu motor. Nova Zelanda es converteix en el 
primer país del món en aprovar el vot de les dones. Estats 
Units declara Hawai protectorat seu; es patenta la Coca Cola; 
i Duryea construeix el primer vehicle de gasolina. El vaixell 

anglès SS Naronic desapareix en el mar amb 74 persones a 
bord.

Més de teatre
A la premsa de l’època, hi trobem crítiques de tota mena. 
Dos exemples de l’any 1894: “Ens deixaren tan satisfets que a 
pesar de ser bastant tard de bona gana hauríem pres que 
tornessin a començar, la obra estava tan ben assajada i los 
aficionats que hi prengueren part s’esmeraren tan que 
semblaven verdaders actors i mereixen cordial felicitació”... 
(25) També referint-se a l’actuació: es presentá deixant 
ensopir al públich tant, que crech que moltes persones 
degueren fer alguna bacaina ...sos quatre actes resultaren 
de una llargaria prodigiosa,... Lo senyor Borrell que feia el 
paper de protagonista y por lo tant lo més visible, es un dels 
que contribuí en major grau a aquest resultat. Son decla-
mar es monòton, afectat y tant inoportú que cambiá a 
voltes completament lo sentit de las frases y per lo mateix  
la idea y argument que volgué posarhi son autor. Dels 
demés sols recordem haber escoltat ab alguna atenció la 
senyoreta Planas y el senyor Xena. La pessa Pluja d’estiu, va 
treure la gent de son ensopiment fentse un bon tacó de 
riurer. Hi prengueren part la senyoreta Planas y los senyors 
Bordas, Xena y Riera.... (26) Déu n’hi do, oi?... 
Durant l’any es presenten obres de Guimerà, “Pitarra”, Palà 
Marquillas, Tamayo Baus, Ferrer Codina; Constantino Gil, 
Escosura i Morrogh, i Echegaray, Bassegoda Amigó, Rodrí-
guez Rubí, Gil i Zárate, Vital Aza Álvarez- Buylla, Feliu Codina, 
Soler de las Casas ... 
Actors, i tots aquells que intervenen a la Secció, de tant en 
tant van a fer “un xeflis” que paguen amb els diners que es 
recullen un dia que s’anuncia prèviament, amb la nota que 
diu que “la recaptació es destinarà a benefici de la Secció”. 
Depenent dels diners recaptats es fa de més i de menys, de 
vegades un dinar i, si no hi arriba, un berenar, però  normal-
ment hi ha una bona assistència, aquest any hi han anat més 
de 500 espectadors. El “tec” i tot el que l’envolta serveix per 
enfortir els llaços de companyonia i amistat entre el grup i és 
un incentiu per a aquells socis que dediquen tantes hores i 
esforços al assaig i preparació de les obres. Aquesta petita 
escapada de la rutina diària constitueix per a tothom una 
gran festa de la qual no tan sols desfruiten aquell dia, sinó 
que durant molts mesos és per a tothom motiu de record i 
d’agradables comentaris... 

El teatre a finals del segle XIX és omnipresent a la vila. Al 
Casino Industrial i al Centre Moral es presenten diferents 
actes i Vetllades, es llegeixen poemes i posen en escena 
obres de teatre. Al Principal, es fa funció tant entre setmana, 
com dissabte i festius; hi actuen companyies professionals 
amb actors i actrius d’anomenada com Carmen Valero. Això 
fa que el públic es reparteixi i es redueixi el nombre d’actua-
cions  a l’entitat que, tot i així, actua  15 dies representant mes 
de 30 obres. 
El famós escenògraf Sebastià Carreres també contribueix a 
donar esplendor al teatre de l’Ateneu, i regala el teló. La 
premsa ho recull així:  Crida molt l’atenció dels intel·ligents y 
agrada molt a tothom la bonica decoració de carrer que se 
ha estrenat fa poch  en lo Teatre del Ateneo, pintada por lo 
reputat escenògraf de Barcelona Don Sebastiá Carreras. Dit 
senyor es va oferir a pintarla de franch no costant a la 
societat mes que lo preu de les pintures y de la tela (27)
Son temps de gran  ebullició del teatre. Les companyies 
professionals aprofiten els mesos d’estiu, quan a Barcelona 
es tanquen la majoria de teatres, per anar a fer gires pels 
pobles de la comarca. També l’Ateneu lloga  la Companyia de 
Antoni Tutau, amb Carlota de Mena, Tutau, Parreño i Monte-
ro, i a la representació que ofereix aquest grup hi assisteix 
molta gent, la crònica parla d’unes 500 persones. Amb tot la 
premsa diu de l’actor principal: lo senyor Tutau feia una 
cantarella que casi donava mal de cap (28)

El ball 
Tot i que segons diu la premsa referint-se a les festes de 
Carnaval, la costum de disfressar-se es va perdent i que les 
comparses varen tenir escassa animació(29), igual que en 
altres ocasions i per tal de recollir diners per als pobres de la 
vila es fa ball els 3 dies de Carnaval i també rues. El periòdic 
local referint-se als balls de l’Ateneu diu: son tan lluïts i 
animats, que no obstant de tenir la sala una cabuda com 
poques n’hi han, encara resulta petita per reunirshi la majo-
ria de joves i senyoretes com també persones majors de la 
població sens distinció de classes ni categories. (30) Els dies 
de la Festa Major a la platja de llevant prop l’edifici de 
l’entitat, es vesteix un envelat on se celebren concerts i balls 
a càrrec de prestigioses orquestres.

Fets més destacats
Entretant, a la vila, l’ajuntament tanca un acord amb la 
Companyia del Ferrocarril sobre el mur del tren; arriben de 
dos batallons d’infanteria, la Riera donava gust de puig 
semblava en vetlla de un dia de Festa Major...(31) s’instal·len 
definitivament les Germanes Filles de San Josep, per auxiliar 
malats a domicili.  Al País Basc,  s’alça la ikurriña en el primer 
batzoki. 
A la premsa es pot llegir que a Madrid s’estrena la sarsuela 
“La verbena de la paloma. Aquest any es funda el COI, 
Lumière inventa el cinematògraf, R. Kipling publica “El llibre 
de la selva.
Dvorak presenta “Simfonia del nou mon”. K.  Hamsum , el 
premi Nobel de literatura, publica la novel·la “Pa”, s’estrena 
“El llac dels cignes”. Als Estats Units  d’Amèrica, Edison 
presenta el quinetògraf, el precedent de la càmera 
cinematogràfica i ja es ven Coca-Cola. Al sud d’Austràlia, les 

dones aconsegueixen el dret a vot. Marconi descobreix la 
telefonia sense fils. Esclata la guerra entre la Xina i  el Japó.
L’any següent, 1895, l’Assemblea General torna a triar directi-
va i López Ledon continua com a President. Una vegada més 
es fan obres, ara es millora la planta baixa. Al jardí es 
construeix una galeria a tota l’amplada de l’edifici sobre la 
qual es col·loca una bonica balustrada de ferro on s’accedeix 
per mitjà de dues escales, una a cada costat; al saló – cafè, es 
posen  llums de gas nous (32). Les obres de millora del local 
són contínues i aquest afany no ha d’estranyar ja que el local 
adquirit anys abans havia estat una fàbrica de taps i en tan 
sols 3 mesos s’enllesteixen els mínims per poder-hi entrar. 
Per aquesta raó, i a mesura que s’aconsegueixen diners, es va 
adaptant a les necessitats de la societat. 
La compra de La fàbrica de taps situada al Carrer Ample 
número 22 era propietat de l’avi de Jacint Arxer Buxalleu, i va 
ser adquirida a Teresa Alsina Teis per 6 mil duros pagats en 
terminis de 500 duros “sempre que al Ateneo Arenyense li 
vingués bé”. Les obres d’adequació varen costar 19.086 
pessetes, una quantitat que  es recull entre els socis que 
aporten petites quantitats en format de préstec de 5, 10 i 15 
pessetes, entre els que destaquen Ivo Bosch, un important 
home de negocis amb de 5000 pessetes i els presidents 
Josep Mª Valeta i López Ledon de 2672,15 cada un (33). 

Quant a l’activitat teatral
El Centre Moral, una entitat catòlica del carrer de Bonaire, 
anuncia grans millores: en lo espaiós pati, si construhirá un 
teatre de Estiu, l’únic que per la temporada de calor tindria 
la vila. Al Teatre Principal continuen actuant professionals. 
Finalment l’augment de les activitats teatrals als altres locals 
de la vila es fa notar amb les noves reformes al Teatre  Princi-
pal i la contractació de Companyies professionals, l’empresa 
arrendatària del moment aconsegueix atraure espectadors i 
alguns  col·laboradors de la secció de l’entitat. És el cas de 
Pere M. Puig,  que pintà les decoracions i fou molt justament 
aplaudit (34) 
A l’Ateneu tan sols s’hi fa teatre 7 dies., comença l’any posant 
en escena la sarsuela  El juramento, de Olona i Gaztanbide, 
amb Prats, Roger, Hita, Bordas i d’altres acompanyats del Cor 
d’homes de l’entitat tots ells sota  la direcció d’Hermenegildo 
Lloveras. Vegeu el comentari del periòdic: Tots els aficionats 
que hi  prengueren part per ajudarlos s’hi distinguiren de 
modo notable, no aixís les dues tiples que vingueren de 
Barcelona per ajudarlos, puig ademés que tenien poca veu 
se presentavan y declamaban malament y per fi eren lletjas 
(35) . Un comentari espontani, però, tot i atenent el moment 
històric, totalment  desafortunat i de mal gust. 

La Secció de ball
Continua molt activa, cada festa els balls són més lluïts i 
animats. Per Carnaval es fan balls de disfresses. A la premsa 
de la comarca es pot llegir “el dijous Gras la Orquestre 
Guirretes cumpli molt bé, aumentada por los joves D. 
Joseph Oms que tocaven respectivament molt bé lo 
redoblant y D. Pere M. Puig, lo bombo (36). Per Carnaval Pere 
M. Puig, com de costum, s’encarrega d’adornar la sala ab 
brancatge i escuts alegòrics, aixís com tambe ab dos carac-
terístichs programes de ball pintats  per ell  (37).

Fets més destacats
Ja fa temps que molts joves abandonen forsosament sas 
casas per anar a defensar la Isla de Cuba (38), es diu que  la 
proporció de catalans que hi van es més alta que en altres 
llocs d’Espanya. L’editorial de la Costa de Llevant titula: 
Maleida política, i continua dient, la cosa per desgracia no 
te remei per que ‘ls pobres minyons formen ja en les filas 
camí de Cuba, ahond lo clima y las balas los delmaran (39);  
tot i que els veïns presenten queixes s’enderroca l'edifici 
anomenat “Sota Estudi”; els pagesos celebren “Sant Antoni 
dels Burros” i esperen una bona collita,  lo temps ha sigut 
mol favorable, los tarongers no varen patir gelades i els 
pèsols molt abundants es varen exportar a molt bon preu, i 
ho celebren amb tot esplendor. Mateu Montmany, conegut 
fabricant, ab una galanteria que lo fa molt estimable, 
obsequià a tots los concurrents ab un espléndit refresch en 
sa pròpia casa.(40); arriba a la vila el telèfon per a ús privat i 
el fonògraf. A Barcelona es funda la Biblioteca Publica Arús 
amb 25 mil volums. A Euskadi Sabino Arana funda el partit 
Nacionalista Basc. A Cuba els patriotes promulguen la 
Constitució de Jimaguayú i s’inicia la Guerra de la 
independència. 
Es comenta que els germans Lumière fan la primera 
exhibició d’una pel·lícula cinematogràfica; Röntgen desco-
breix els “rajos X”;  Mahler estrena la “Segona Simfonia”; A. 
Nobel disposa que les rendes de la seva fortuna es distribue-
ixin en cinc Premis, els Nobel; Popov, presenta el receptor de 
ràdio. S’obre a Estats Unids la primera fàbrica d’automòbils i 
estableix el seu Protectorat a Hawai. Mentrestant europeus 
malden per expandir el seu domini a altres territoris i els seus 
exèrcits  lluiten per guanyar posicions als continents africà i 
asiàtic.

Una nova empenta al teatre, comença una 
nova etapa  
L’any 1896 apareix una nova generació d’actors, un grup 
d’aficionats plens d’il·lusió i entusiasme que actuaran durant 
anys. El nou grup el formen A. Cassá Torrent, Josep Colomer 
Giralt, Esteve Estengre Arabia, Leandro Serra Manzanaro, 
Antón Graupera Fauria, Manel Laporta Bosch, Joaquin 
Taxonera Costa, Miquel Guri i Pujals, Joan Riera Barangé i 
Jacint Arxer Buxalleu. 
Jacint Arxer Buxalleu es fa soci essent encara molt jove, l’any 
1895. És Bibliotecari Honorífic,  Soci Honorari i Cronista de 
l’Entitat. És Mestre, una professió que sempre exerceix a la 
vila. A més d’escriure diferents articles, poemes i tres obres 
teatrals, és actor i director teatral. A partir dels anys vint del 
segle passat, escriu uns dietaris, “Efemèrides de l’Ateneu 
Arenyenc” i “Ateneo Areñense, fundació y progrés” on 
consigna els principals fets de l’entitat i de la vila i deixa 
constància d’aquelles qüestions que ell considera d’interès, 
algunes que fins i tot avui poden semblar pintoresques, però 
que s’haurien perdut si ell no les hagués recollit i que ara 
ajuden a entendre més bé el moment que va viure la societat 
i la vila a principi del segle XX. Un ateneista de gran vàlua. 
Durant l’any es representen obres d’autors com Eduard 
Vidal, que el 1864 va ser el primer a encunyar el terme 
“Renaixença”, també de Gastambide i Olona, Camprodon, 
Valverde, Conrad Roura i Bofill, Navarro, Echegaray entre 
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d’altres com Guimerà, que amb el seu treball aconsegueix 
consolidar l’auge del catalanisme i una audiència clarament 
transversal pel teatre català. Entre comèdies, sarsueles i 
drames es fa 9 dies de funció, es lloguen dues companyies 
professionals, la Simó i la Tutau, i es presenta per part dels 
actors veterans, “Se desea un caballero a todo estar”, 
original del soci Salvador Badosa Rius.

Fets més destacats
A la vila hi ha un gran rebombori perquè de cop i volta 
apareix un home que s’ha amagat durant molts anys. El 
cronista deixa escrit:  es objeto de todas las conversaciones 
el caso raro de un joven que se ha encerrado en su casa 
durante 20 años, vestido con trapos de embalar corcho, sin 
afeitarse y dejado crecer el pelo. El alcalde y jefe de la Guar-
dia civil le han descubierto y ha dicho que quería escaparse 
del servicio militar, lo cual ha logrado a la edad de 42 años 
(42); D’altra banda s’obre la “Granja Paraíso”, la fàbrica de 
Licor Mollfulleda, i es renova el Forn del Vidre i comencen les 
obres d’un balneari, el Balneari Lloveras.  A Barcelona, el dia 
de Corpus Christi, es produeix un atemptat, moren i resulten 
ferides moltes persones; s’estrena el Cant de la Senyera; es 
rep  noticia de la insurrecció a Filipines.
També es comenta la primera projecció cinematogràfica a 
València; la celebració dels Primers Jocs Olímpics de l'era 
moderna i que les tropes de Menelick a Etiòpia derroten 
l’exèrcit colonial italià.

Fins aquí puc arribar per reviure el que crec que han estat els 
fets més rellevants, i una altra vegada no hi ha més espai, per 
tant en els propers Butlletins continuaré explicant aquesta 
interessant història. Fins ben aviat. 
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Dels Jocs Florals
Entitats públiques, privades i socis, ofereixen premis per als 
finalistes del Certamen Literari. Ho fan entre d’altres l’Ajun-
tament, el Bisbe Català, el diputat Antoni Borrell i els socis 
Ivo Bosch, Jacint Aran, Felip Ferrer, el Casino Industrial i el 
mateix Ateneu. L’any 1890, el sisè i darrer de la primera etapa 
de Jocs Florals, guanya la Flor Natural el poeta Jaume Novel-
la de Molins, amb “Amor perdut”  i Dolors Vingut i Bosch 
resulta Reina de la Festa. Presideix la Junta Directiva Josep 
Mª Valeta i Castelló, que ja ho feia des de l’any 1886, any que 
promou la compra del local. Valeta és fundador i soci d’Hon-
or, i desenvolupa durant anys una extraordinària labor en 
favor de l’Ateneu Arenyenc. Valeta és farmacèutic a la vila, 
amb botiga a la Riera, on després s’instal·la “Almacenes 
Guitart”. Un gran aficionat a la fotografia i catalaniscon-
vençut. 

Pel que fa al teatre 
La Secció, amb Hermenegildo Lloveras al capdavant com a 
director, actua 18 dies. El grup el formen  Manuel de Prats 
Casas, Francisco de Hita Coderch, Josep A. Roger Esteve, 
José Mª Bordas Barbier, Carles Xena Sala, Matías Paloma, 
Masvidal, Pere Puig, Salvador Llorens, Francisco Abad i 
Francisco Altés; els papers femenins els interpreten actrius 
professionals forasteres -les dones de la vila no comencen a 
actuar fins ben entrat el segle XX-, i aquest any son contract-
ades dues actrius que actúen a Barcelona: la senyoreta 
Planas, que acompanyada d’en Carles Xena  interpreta el duo  
Y yo te amo, i la senyora Hermosilla, per actuar a la sarsuela 
Jugar con fuego. Entre drames, comèdies i sarsueles, tant en 
català com en  castellà, el 1891 el grup representa unes 40 
obres de variades temàtiques i autors, Anton Ferrer i Codina, 
Zorrilla, Frederic Soler “Pitarra”, Barbieri, ...
Actors i actrius, a més dels assajos, es veuen obligats a 
memoritzar  textos i música de les cançons i obres. L’apunta-
dor esdevé aleshores un element valuós, una peça clau i 
indispensable, reconeguda i apreciada que des de el coverol, 
o amagat en un racó de l’escenari, ajuda actors i actrius 
llegint en veu baixa el text de tots els personatges de l’obra 
que, tot i així, de vegades es veuen obligats a improvisar. 
La vocació artística i l’entusiasme del grup de teatre és 
evident que no té límits, fins i tot els sobra temps per fer 
broma. A la crònica de l’entitat s’explica que fan una funció 
de comiat al soci Pere Màrtir Puig i Estapé, ja que, diuen, “ha 
d’anar-se’n a Amèrica”, cosa que no és certa, però que 
serveix de divertiment i excusa per fer una bona xerinola. 
Puig és un home singular, enamorat de la vila, folklorista, 
escriptor i gran ateneista. Jacint Arxer el descriu com un 
actor de caràcter, galà  jove, actor còmic, director d’escena i 
pintor escenògraf de l’Ateneu (15) 

Les instal·lacions
Essent president Francesc López Ledón, que repetia 
presidència, es fan millores al local inaugurat 5 anys abans.  
Es  posen contraportes amb vidrieres al portal i, per tal de 
donar més amplada al gimnàs, al billar i a l’espai d’assaig de 
la coral, es fa necessari traslladar l’escola a la casa número 6 
del Carrer Ample. (16)
López Ledón neix a Villaclara (Cuba), acaba els estudis de 
Medicina a Barcelona i arriba a Arenys el 1861 per substituir 
primer el doctor Liendo i, més tard, el 1866 i ja per 
quedar-s’hi, el doctor Triter. Soci fundador i Soci Honorífic de 
l’Ateneu que presideix en diverses ocasions, fa préstecs a 
l’Ateneu i renuncia a cobrar-los per dedicar el seu import a 
un Premi anual al millor estudiant de la escola (17)  

Fets més destacats
Durant l’any el país pateix una llarga i molt important onada 
de fred, “la Gran Fredorada”, amb mínimes que no han estat 
mai superades, cosa que provoca greus danys a la agricultura, 
un sector molt important aquella època;  a la vila s’arriba a -9º. 
(18) A Espanya se celebren les primeres eleccions, tan sols 
voten els homes ja que que no és fins el 1931 que el  sufragi 
no es fa universal. Als Estats Units d’Amèrica és vençut el 
darrer aixecament dels indis de Dakota i obre la Universitat 
de Stanford.

Tornant al teatre 
La reobertura l’any 1892 del Teatre Principal de propietat 
municipal, ofereix més comoditats, es deixa notar. A la 
premsa es pot llegir: inauguróse la instalación del alumbra-
do por gas y al mismo tiempo sustituyéronse las antiguas 
butacas por los cómodos y elegantes sillones que hoy 
adornan la platea y por último, se acaba de arreglar el 
escenario, pintado varias decoraciones y es empapelada la 
sala, todos los palcos, con tanto gusto, que acredita al 
artista que lo ha efectuado el joven pintor don Emilio Lloret. 
Nuestro teatro con tales reformas hállase embellecido en 
extremo y digno de Arenys de Mar. (19) 

A l’Ateneu hi ha funció 10 dies i es representen al voltant de 
25 obres, entre d’altres: El port de salvació, de Jaume Piquet, 
Un músic del Regiment, Els dos barbers, Fuera, La noche 
antes, El relámpago, de Francisco Camprodon i música de 
Asenjo Barbieri, on també actua el Cor de l’entitat amb Salva-
dor Niella a l’harmònium. 
Novament és president Josep Mª Valeta i Castelló. El cronista 
de l’entitat explica d’en Valeta que, Sos treballs varen ésser 
tants en pro de la prosperitat de la casa que el 1887, entre 
atronadors aplaudiments es nomenat Soci d’honor. Prestà 
a la societat 2672 pessetes i comprà unes quantes accions 
(20) tot i que uns anys després, el 1901, una serie de 
malentesos el porten a  enfrontaments amb la Junta Directi-
va. Gran aficionat a la fotografia, fa importants aportacions 
amb les seves ampliacions de manuscrits i pintures i, segons 
la premsa, ab sos notabilissims treballs ha arribat a adquirir 
justa fama (21) 

Les aturades durant la Quaresma 
A l’Ateneu com cada any s’aturen tant el teatre com el ball 
durant la Quaresma. Un temps que la Societat aprofita per 
fer les anomenades “Conferències Quaresmals”, unes 
trobades on respectats vilatans i il·lustres forasters exposen 
temes d’interès general que són molt ben acollides, 
esperades i reconegudes tant per part dels socis com dels 
arenyencs en general.

Fets més destacats
L’ajuntament dimiteix en ple atès que la construcció d’un 
mur que està aixecant la Companyia del Ferrocarril a l’altra 
banda de la via del tren perjudica els arenyencs. Es assaben-
tem per la premsa que a Girona són afusellats dos militars 
acusats d’afavorir l’alçament republicà; que a Manresa se 
celebra la primera assemblea de la Unió Catalanista que 
aprova les anomenades “Bases de Manresa”,  assemblea en 
què participen com a delegats  dels dos Arenys els socis 
Josep Mª Valeta i Francesc de P. Calbetó Roget.
A Espanya, es constitueix un govern liberal que presideix 
Sagasta i continuen els enfrontaments amb els marroquins. 
El Regne Unid posa sota el seu protectorat les illes Gilbert i 
Ellice situades al Oceà Pacífic. A  Sant Petersburg s'estrena 
“El Trencanous”. A Cuba es funda el Partido Revolucionario 
Cubano i a les Filipines La Hermandad Filipina. Als Estats 
Units es funda la empresa General Electric.

Continuen les reformes 
El gener del 1893, Xavier López Ledón torna a la presidència 
per tercer cop, fet que es  repeteix fins a 6 vegades. Nova-
ment es fan reformes al local. La sala d’actes se situa a la 
banda del Carrer Ample, al revés de com és ara, mentre que 
a la banda del Passeig Xifré es fa una sala de descans per a 
Socis i una habitació per al conserge. També es redistribueix 
la planta baixa tot modificant la situació del cafè i la sala de 
jocs, la Secretaria, la Biblioteca i la Sala de lectura. El dia de la 
inauguració de les reformes, el diumenge 23 de juliol, el grup 
local posa en escena la sarsuela en un sol acte, Prior i Priora-
to. La representació l’acompanya el cor de l’Ateneu que 
formen els deixebles de la classe de música i el reputat 
escenògraf senyor Don Francisco Soler i Rovirosa, (22) pintà 

(23)  Jacint Arxer Buxalleu. Crònica de l’Ateneu Arenyenc Fundació i Progrés 1924, pàgina 353-354
(24) Francesc de P. Calbetó i Roget. Recolecta p. 314 
(25) La Costa de Levant. 11 de febrer 1894
(26) La Costa de Llevant. 15 d’abril del 1894

i regalà el teló de boca, bastidors i bambolines (23). Soler 
Rovirosa és un artista molt obert a les innovacions, que 
renova totalment l'escenografia catalana i desenvolupa una 
nova concepció de l'espai escènic, amb l'enfosquiment de la 
sala teatral durant la representació. Durant l’any hi ha  funció 
de teatre 11 dies i es posen en escena 25 obres escollides per 
la  Comissió de Teatre, entre les quals el drama Sancho 
García, considerada la  millor obra de Zorrilla. 

El Carnaval
A finals de segle les dues grans entitats de la vila el Casino i 
l’Ateneu són els gran protagonistes de les festes de Carnaval. 
Balls del tot lluïts, i comparses i disfresses animen els dies 
que dura la festa. Les rues a la riera són molt concorregudes 
i fins i tot hi assisteix gent dels pobles del voltant.

Fets més destacats
Per cert, és nomenat alcalde Francesc de P.  Calbetó i Roget, 
soci fundador de l’Ateneu; es col·loquen bústies als estancs i 
el dia de Nadal treballadors i empresaris del ram de tapers es 
manifesten demanant: que se eleve al Gobierno instancia 
pidiendo sean protegidos sus intereses, (24). A Barcelona,  
Pallàs Latorre atempta contra el general Martínez Campos, i 
Santiago Salvador tira una bomba al Liceu i provoca 20 
morts. 
A Melilla s’inicia la “Guerra de Margallo” i, a Cuba, es reinicia la 
lluita. França converteix en colònia seva Costa d’Ivori. R. 
Diesel patenta el seu motor. Nova Zelanda es converteix en el 
primer país del món en aprovar el vot de les dones. Estats 
Units declara Hawai protectorat seu; es patenta la Coca Cola; 
i Duryea construeix el primer vehicle de gasolina. El vaixell 

anglès SS Naronic desapareix en el mar amb 74 persones a 
bord.

Més de teatre
A la premsa de l’època, hi trobem crítiques de tota mena. 
Dos exemples de l’any 1894: “Ens deixaren tan satisfets que a 
pesar de ser bastant tard de bona gana hauríem pres que 
tornessin a començar, la obra estava tan ben assajada i los 
aficionats que hi prengueren part s’esmeraren tan que 
semblaven verdaders actors i mereixen cordial felicitació”... 
(25) També referint-se a l’actuació: es presentá deixant 
ensopir al públich tant, que crech que moltes persones 
degueren fer alguna bacaina ...sos quatre actes resultaren 
de una llargaria prodigiosa,... Lo senyor Borrell que feia el 
paper de protagonista y por lo tant lo més visible, es un dels 
que contribuí en major grau a aquest resultat. Son decla-
mar es monòton, afectat y tant inoportú que cambiá a 
voltes completament lo sentit de las frases y per lo mateix  
la idea y argument que volgué posarhi son autor. Dels 
demés sols recordem haber escoltat ab alguna atenció la 
senyoreta Planas y el senyor Xena. La pessa Pluja d’estiu, va 
treure la gent de son ensopiment fentse un bon tacó de 
riurer. Hi prengueren part la senyoreta Planas y los senyors 
Bordas, Xena y Riera.... (26) Déu n’hi do, oi?... 
Durant l’any es presenten obres de Guimerà, “Pitarra”, Palà 
Marquillas, Tamayo Baus, Ferrer Codina; Constantino Gil, 
Escosura i Morrogh, i Echegaray, Bassegoda Amigó, Rodrí-
guez Rubí, Gil i Zárate, Vital Aza Álvarez- Buylla, Feliu Codina, 
Soler de las Casas ... 
Actors, i tots aquells que intervenen a la Secció, de tant en 
tant van a fer “un xeflis” que paguen amb els diners que es 
recullen un dia que s’anuncia prèviament, amb la nota que 
diu que “la recaptació es destinarà a benefici de la Secció”. 
Depenent dels diners recaptats es fa de més i de menys, de 
vegades un dinar i, si no hi arriba, un berenar, però  normal-
ment hi ha una bona assistència, aquest any hi han anat més 
de 500 espectadors. El “tec” i tot el que l’envolta serveix per 
enfortir els llaços de companyonia i amistat entre el grup i és 
un incentiu per a aquells socis que dediquen tantes hores i 
esforços al assaig i preparació de les obres. Aquesta petita 
escapada de la rutina diària constitueix per a tothom una 
gran festa de la qual no tan sols desfruiten aquell dia, sinó 
que durant molts mesos és per a tothom motiu de record i 
d’agradables comentaris... 

El teatre a finals del segle XIX és omnipresent a la vila. Al 
Casino Industrial i al Centre Moral es presenten diferents 
actes i Vetllades, es llegeixen poemes i posen en escena 
obres de teatre. Al Principal, es fa funció tant entre setmana, 
com dissabte i festius; hi actuen companyies professionals 
amb actors i actrius d’anomenada com Carmen Valero. Això 
fa que el públic es reparteixi i es redueixi el nombre d’actua-
cions  a l’entitat que, tot i així, actua  15 dies representant mes 
de 30 obres. 
El famós escenògraf Sebastià Carreres també contribueix a 
donar esplendor al teatre de l’Ateneu, i regala el teló. La 
premsa ho recull així:  Crida molt l’atenció dels intel·ligents y 
agrada molt a tothom la bonica decoració de carrer que se 
ha estrenat fa poch  en lo Teatre del Ateneo, pintada por lo 
reputat escenògraf de Barcelona Don Sebastiá Carreras. Dit 
senyor es va oferir a pintarla de franch no costant a la 
societat mes que lo preu de les pintures y de la tela (27)
Son temps de gran  ebullició del teatre. Les companyies 
professionals aprofiten els mesos d’estiu, quan a Barcelona 
es tanquen la majoria de teatres, per anar a fer gires pels 
pobles de la comarca. També l’Ateneu lloga  la Companyia de 
Antoni Tutau, amb Carlota de Mena, Tutau, Parreño i Monte-
ro, i a la representació que ofereix aquest grup hi assisteix 
molta gent, la crònica parla d’unes 500 persones. Amb tot la 
premsa diu de l’actor principal: lo senyor Tutau feia una 
cantarella que casi donava mal de cap (28)

El ball 
Tot i que segons diu la premsa referint-se a les festes de 
Carnaval, la costum de disfressar-se es va perdent i que les 
comparses varen tenir escassa animació(29), igual que en 
altres ocasions i per tal de recollir diners per als pobres de la 
vila es fa ball els 3 dies de Carnaval i també rues. El periòdic 
local referint-se als balls de l’Ateneu diu: son tan lluïts i 
animats, que no obstant de tenir la sala una cabuda com 
poques n’hi han, encara resulta petita per reunirshi la majo-
ria de joves i senyoretes com també persones majors de la 
població sens distinció de classes ni categories. (30) Els dies 
de la Festa Major a la platja de llevant prop l’edifici de 
l’entitat, es vesteix un envelat on se celebren concerts i balls 
a càrrec de prestigioses orquestres.

Fets més destacats
Entretant, a la vila, l’ajuntament tanca un acord amb la 
Companyia del Ferrocarril sobre el mur del tren; arriben de 
dos batallons d’infanteria, la Riera donava gust de puig 
semblava en vetlla de un dia de Festa Major...(31) s’instal·len 
definitivament les Germanes Filles de San Josep, per auxiliar 
malats a domicili.  Al País Basc,  s’alça la ikurriña en el primer 
batzoki. 
A la premsa es pot llegir que a Madrid s’estrena la sarsuela 
“La verbena de la paloma. Aquest any es funda el COI, 
Lumière inventa el cinematògraf, R. Kipling publica “El llibre 
de la selva.
Dvorak presenta “Simfonia del nou mon”. K.  Hamsum , el 
premi Nobel de literatura, publica la novel·la “Pa”, s’estrena 
“El llac dels cignes”. Als Estats Units  d’Amèrica, Edison 
presenta el quinetògraf, el precedent de la càmera 
cinematogràfica i ja es ven Coca-Cola. Al sud d’Austràlia, les 

dones aconsegueixen el dret a vot. Marconi descobreix la 
telefonia sense fils. Esclata la guerra entre la Xina i  el Japó.
L’any següent, 1895, l’Assemblea General torna a triar directi-
va i López Ledon continua com a President. Una vegada més 
es fan obres, ara es millora la planta baixa. Al jardí es 
construeix una galeria a tota l’amplada de l’edifici sobre la 
qual es col·loca una bonica balustrada de ferro on s’accedeix 
per mitjà de dues escales, una a cada costat; al saló – cafè, es 
posen  llums de gas nous (32). Les obres de millora del local 
són contínues i aquest afany no ha d’estranyar ja que el local 
adquirit anys abans havia estat una fàbrica de taps i en tan 
sols 3 mesos s’enllesteixen els mínims per poder-hi entrar. 
Per aquesta raó, i a mesura que s’aconsegueixen diners, es va 
adaptant a les necessitats de la societat. 
La compra de La fàbrica de taps situada al Carrer Ample 
número 22 era propietat de l’avi de Jacint Arxer Buxalleu, i va 
ser adquirida a Teresa Alsina Teis per 6 mil duros pagats en 
terminis de 500 duros “sempre que al Ateneo Arenyense li 
vingués bé”. Les obres d’adequació varen costar 19.086 
pessetes, una quantitat que  es recull entre els socis que 
aporten petites quantitats en format de préstec de 5, 10 i 15 
pessetes, entre els que destaquen Ivo Bosch, un important 
home de negocis amb de 5000 pessetes i els presidents 
Josep Mª Valeta i López Ledon de 2672,15 cada un (33). 

Quant a l’activitat teatral
El Centre Moral, una entitat catòlica del carrer de Bonaire, 
anuncia grans millores: en lo espaiós pati, si construhirá un 
teatre de Estiu, l’únic que per la temporada de calor tindria 
la vila. Al Teatre Principal continuen actuant professionals. 
Finalment l’augment de les activitats teatrals als altres locals 
de la vila es fa notar amb les noves reformes al Teatre  Princi-
pal i la contractació de Companyies professionals, l’empresa 
arrendatària del moment aconsegueix atraure espectadors i 
alguns  col·laboradors de la secció de l’entitat. És el cas de 
Pere M. Puig,  que pintà les decoracions i fou molt justament 
aplaudit (34) 
A l’Ateneu tan sols s’hi fa teatre 7 dies., comença l’any posant 
en escena la sarsuela  El juramento, de Olona i Gaztanbide, 
amb Prats, Roger, Hita, Bordas i d’altres acompanyats del Cor 
d’homes de l’entitat tots ells sota  la direcció d’Hermenegildo 
Lloveras. Vegeu el comentari del periòdic: Tots els aficionats 
que hi  prengueren part per ajudarlos s’hi distinguiren de 
modo notable, no aixís les dues tiples que vingueren de 
Barcelona per ajudarlos, puig ademés que tenien poca veu 
se presentavan y declamaban malament y per fi eren lletjas 
(35) . Un comentari espontani, però, tot i atenent el moment 
històric, totalment  desafortunat i de mal gust. 

La Secció de ball
Continua molt activa, cada festa els balls són més lluïts i 
animats. Per Carnaval es fan balls de disfresses. A la premsa 
de la comarca es pot llegir “el dijous Gras la Orquestre 
Guirretes cumpli molt bé, aumentada por los joves D. 
Joseph Oms que tocaven respectivament molt bé lo 
redoblant y D. Pere M. Puig, lo bombo (36). Per Carnaval Pere 
M. Puig, com de costum, s’encarrega d’adornar la sala ab 
brancatge i escuts alegòrics, aixís com tambe ab dos carac-
terístichs programes de ball pintats  per ell  (37).

Fets més destacats
Ja fa temps que molts joves abandonen forsosament sas 
casas per anar a defensar la Isla de Cuba (38), es diu que  la 
proporció de catalans que hi van es més alta que en altres 
llocs d’Espanya. L’editorial de la Costa de Llevant titula: 
Maleida política, i continua dient, la cosa per desgracia no 
te remei per que ‘ls pobres minyons formen ja en les filas 
camí de Cuba, ahond lo clima y las balas los delmaran (39);  
tot i que els veïns presenten queixes s’enderroca l'edifici 
anomenat “Sota Estudi”; els pagesos celebren “Sant Antoni 
dels Burros” i esperen una bona collita,  lo temps ha sigut 
mol favorable, los tarongers no varen patir gelades i els 
pèsols molt abundants es varen exportar a molt bon preu, i 
ho celebren amb tot esplendor. Mateu Montmany, conegut 
fabricant, ab una galanteria que lo fa molt estimable, 
obsequià a tots los concurrents ab un espléndit refresch en 
sa pròpia casa.(40); arriba a la vila el telèfon per a ús privat i 
el fonògraf. A Barcelona es funda la Biblioteca Publica Arús 
amb 25 mil volums. A Euskadi Sabino Arana funda el partit 
Nacionalista Basc. A Cuba els patriotes promulguen la 
Constitució de Jimaguayú i s’inicia la Guerra de la 
independència. 
Es comenta que els germans Lumière fan la primera 
exhibició d’una pel·lícula cinematogràfica; Röntgen desco-
breix els “rajos X”;  Mahler estrena la “Segona Simfonia”; A. 
Nobel disposa que les rendes de la seva fortuna es distribue-
ixin en cinc Premis, els Nobel; Popov, presenta el receptor de 
ràdio. S’obre a Estats Unids la primera fàbrica d’automòbils i 
estableix el seu Protectorat a Hawai. Mentrestant europeus 
malden per expandir el seu domini a altres territoris i els seus 
exèrcits  lluiten per guanyar posicions als continents africà i 
asiàtic.

Una nova empenta al teatre, comença una 
nova etapa  
L’any 1896 apareix una nova generació d’actors, un grup 
d’aficionats plens d’il·lusió i entusiasme que actuaran durant 
anys. El nou grup el formen A. Cassá Torrent, Josep Colomer 
Giralt, Esteve Estengre Arabia, Leandro Serra Manzanaro, 
Antón Graupera Fauria, Manel Laporta Bosch, Joaquin 
Taxonera Costa, Miquel Guri i Pujals, Joan Riera Barangé i 
Jacint Arxer Buxalleu. 
Jacint Arxer Buxalleu es fa soci essent encara molt jove, l’any 
1895. És Bibliotecari Honorífic,  Soci Honorari i Cronista de 
l’Entitat. És Mestre, una professió que sempre exerceix a la 
vila. A més d’escriure diferents articles, poemes i tres obres 
teatrals, és actor i director teatral. A partir dels anys vint del 
segle passat, escriu uns dietaris, “Efemèrides de l’Ateneu 
Arenyenc” i “Ateneo Areñense, fundació y progrés” on 
consigna els principals fets de l’entitat i de la vila i deixa 
constància d’aquelles qüestions que ell considera d’interès, 
algunes que fins i tot avui poden semblar pintoresques, però 
que s’haurien perdut si ell no les hagués recollit i que ara 
ajuden a entendre més bé el moment que va viure la societat 
i la vila a principi del segle XX. Un ateneista de gran vàlua. 
Durant l’any es representen obres d’autors com Eduard 
Vidal, que el 1864 va ser el primer a encunyar el terme 
“Renaixença”, també de Gastambide i Olona, Camprodon, 
Valverde, Conrad Roura i Bofill, Navarro, Echegaray entre 

1863 Dibuix original de la reforma de la Sala   D’Actes del 1è pis. 
Arxiu històric de l’Ateneu Arenyenc 

Excursió de Socis a Can Sala 1891. Autor desconegut. A.H.P.F.F. 

d’altres com Guimerà, que amb el seu treball aconsegueix 
consolidar l’auge del catalanisme i una audiència clarament 
transversal pel teatre català. Entre comèdies, sarsueles i 
drames es fa 9 dies de funció, es lloguen dues companyies 
professionals, la Simó i la Tutau, i es presenta per part dels 
actors veterans, “Se desea un caballero a todo estar”, 
original del soci Salvador Badosa Rius.

Fets més destacats
A la vila hi ha un gran rebombori perquè de cop i volta 
apareix un home que s’ha amagat durant molts anys. El 
cronista deixa escrit:  es objeto de todas las conversaciones 
el caso raro de un joven que se ha encerrado en su casa 
durante 20 años, vestido con trapos de embalar corcho, sin 
afeitarse y dejado crecer el pelo. El alcalde y jefe de la Guar-
dia civil le han descubierto y ha dicho que quería escaparse 
del servicio militar, lo cual ha logrado a la edad de 42 años 
(42); D’altra banda s’obre la “Granja Paraíso”, la fàbrica de 
Licor Mollfulleda, i es renova el Forn del Vidre i comencen les 
obres d’un balneari, el Balneari Lloveras.  A Barcelona, el dia 
de Corpus Christi, es produeix un atemptat, moren i resulten 
ferides moltes persones; s’estrena el Cant de la Senyera; es 
rep  noticia de la insurrecció a Filipines.
També es comenta la primera projecció cinematogràfica a 
València; la celebració dels Primers Jocs Olímpics de l'era 
moderna i que les tropes de Menelick a Etiòpia derroten 
l’exèrcit colonial italià.

Fins aquí puc arribar per reviure el que crec que han estat els 
fets més rellevants, i una altra vegada no hi ha més espai, per 
tant en els propers Butlletins continuaré explicant aquesta 
interessant història. Fins ben aviat. 
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Dels Jocs Florals
Entitats públiques, privades i socis, ofereixen premis per als 
finalistes del Certamen Literari. Ho fan entre d’altres l’Ajun-
tament, el Bisbe Català, el diputat Antoni Borrell i els socis 
Ivo Bosch, Jacint Aran, Felip Ferrer, el Casino Industrial i el 
mateix Ateneu. L’any 1890, el sisè i darrer de la primera etapa 
de Jocs Florals, guanya la Flor Natural el poeta Jaume Novel-
la de Molins, amb “Amor perdut”  i Dolors Vingut i Bosch 
resulta Reina de la Festa. Presideix la Junta Directiva Josep 
Mª Valeta i Castelló, que ja ho feia des de l’any 1886, any que 
promou la compra del local. Valeta és fundador i soci d’Hon-
or, i desenvolupa durant anys una extraordinària labor en 
favor de l’Ateneu Arenyenc. Valeta és farmacèutic a la vila, 
amb botiga a la Riera, on després s’instal·la “Almacenes 
Guitart”. Un gran aficionat a la fotografia i catalaniscon-
vençut. 

Pel que fa al teatre 
La Secció, amb Hermenegildo Lloveras al capdavant com a 
director, actua 18 dies. El grup el formen  Manuel de Prats 
Casas, Francisco de Hita Coderch, Josep A. Roger Esteve, 
José Mª Bordas Barbier, Carles Xena Sala, Matías Paloma, 
Masvidal, Pere Puig, Salvador Llorens, Francisco Abad i 
Francisco Altés; els papers femenins els interpreten actrius 
professionals forasteres -les dones de la vila no comencen a 
actuar fins ben entrat el segle XX-, i aquest any son contract-
ades dues actrius que actúen a Barcelona: la senyoreta 
Planas, que acompanyada d’en Carles Xena  interpreta el duo  
Y yo te amo, i la senyora Hermosilla, per actuar a la sarsuela 
Jugar con fuego. Entre drames, comèdies i sarsueles, tant en 
català com en  castellà, el 1891 el grup representa unes 40 
obres de variades temàtiques i autors, Anton Ferrer i Codina, 
Zorrilla, Frederic Soler “Pitarra”, Barbieri, ...
Actors i actrius, a més dels assajos, es veuen obligats a 
memoritzar  textos i música de les cançons i obres. L’apunta-
dor esdevé aleshores un element valuós, una peça clau i 
indispensable, reconeguda i apreciada que des de el coverol, 
o amagat en un racó de l’escenari, ajuda actors i actrius 
llegint en veu baixa el text de tots els personatges de l’obra 
que, tot i així, de vegades es veuen obligats a improvisar. 
La vocació artística i l’entusiasme del grup de teatre és 
evident que no té límits, fins i tot els sobra temps per fer 
broma. A la crònica de l’entitat s’explica que fan una funció 
de comiat al soci Pere Màrtir Puig i Estapé, ja que, diuen, “ha 
d’anar-se’n a Amèrica”, cosa que no és certa, però que 
serveix de divertiment i excusa per fer una bona xerinola. 
Puig és un home singular, enamorat de la vila, folklorista, 
escriptor i gran ateneista. Jacint Arxer el descriu com un 
actor de caràcter, galà  jove, actor còmic, director d’escena i 
pintor escenògraf de l’Ateneu (15) 

Les instal·lacions
Essent president Francesc López Ledón, que repetia 
presidència, es fan millores al local inaugurat 5 anys abans.  
Es  posen contraportes amb vidrieres al portal i, per tal de 
donar més amplada al gimnàs, al billar i a l’espai d’assaig de 
la coral, es fa necessari traslladar l’escola a la casa número 6 
del Carrer Ample. (16)
López Ledón neix a Villaclara (Cuba), acaba els estudis de 
Medicina a Barcelona i arriba a Arenys el 1861 per substituir 
primer el doctor Liendo i, més tard, el 1866 i ja per 
quedar-s’hi, el doctor Triter. Soci fundador i Soci Honorífic de 
l’Ateneu que presideix en diverses ocasions, fa préstecs a 
l’Ateneu i renuncia a cobrar-los per dedicar el seu import a 
un Premi anual al millor estudiant de la escola (17)  

Fets més destacats
Durant l’any el país pateix una llarga i molt important onada 
de fred, “la Gran Fredorada”, amb mínimes que no han estat 
mai superades, cosa que provoca greus danys a la agricultura, 
un sector molt important aquella època;  a la vila s’arriba a -9º. 
(18) A Espanya se celebren les primeres eleccions, tan sols 
voten els homes ja que que no és fins el 1931 que el  sufragi 
no es fa universal. Als Estats Units d’Amèrica és vençut el 
darrer aixecament dels indis de Dakota i obre la Universitat 
de Stanford.

Tornant al teatre 
La reobertura l’any 1892 del Teatre Principal de propietat 
municipal, ofereix més comoditats, es deixa notar. A la 
premsa es pot llegir: inauguróse la instalación del alumbra-
do por gas y al mismo tiempo sustituyéronse las antiguas 
butacas por los cómodos y elegantes sillones que hoy 
adornan la platea y por último, se acaba de arreglar el 
escenario, pintado varias decoraciones y es empapelada la 
sala, todos los palcos, con tanto gusto, que acredita al 
artista que lo ha efectuado el joven pintor don Emilio Lloret. 
Nuestro teatro con tales reformas hállase embellecido en 
extremo y digno de Arenys de Mar. (19) 

A l’Ateneu hi ha funció 10 dies i es representen al voltant de 
25 obres, entre d’altres: El port de salvació, de Jaume Piquet, 
Un músic del Regiment, Els dos barbers, Fuera, La noche 
antes, El relámpago, de Francisco Camprodon i música de 
Asenjo Barbieri, on també actua el Cor de l’entitat amb Salva-
dor Niella a l’harmònium. 
Novament és president Josep Mª Valeta i Castelló. El cronista 
de l’entitat explica d’en Valeta que, Sos treballs varen ésser 
tants en pro de la prosperitat de la casa que el 1887, entre 
atronadors aplaudiments es nomenat Soci d’honor. Prestà 
a la societat 2672 pessetes i comprà unes quantes accions 
(20) tot i que uns anys després, el 1901, una serie de 
malentesos el porten a  enfrontaments amb la Junta Directi-
va. Gran aficionat a la fotografia, fa importants aportacions 
amb les seves ampliacions de manuscrits i pintures i, segons 
la premsa, ab sos notabilissims treballs ha arribat a adquirir 
justa fama (21) 

Les aturades durant la Quaresma 
A l’Ateneu com cada any s’aturen tant el teatre com el ball 
durant la Quaresma. Un temps que la Societat aprofita per 
fer les anomenades “Conferències Quaresmals”, unes 
trobades on respectats vilatans i il·lustres forasters exposen 
temes d’interès general que són molt ben acollides, 
esperades i reconegudes tant per part dels socis com dels 
arenyencs en general.

Fets més destacats
L’ajuntament dimiteix en ple atès que la construcció d’un 
mur que està aixecant la Companyia del Ferrocarril a l’altra 
banda de la via del tren perjudica els arenyencs. Es assaben-
tem per la premsa que a Girona són afusellats dos militars 
acusats d’afavorir l’alçament republicà; que a Manresa se 
celebra la primera assemblea de la Unió Catalanista que 
aprova les anomenades “Bases de Manresa”,  assemblea en 
què participen com a delegats  dels dos Arenys els socis 
Josep Mª Valeta i Francesc de P. Calbetó Roget.
A Espanya, es constitueix un govern liberal que presideix 
Sagasta i continuen els enfrontaments amb els marroquins. 
El Regne Unid posa sota el seu protectorat les illes Gilbert i 
Ellice situades al Oceà Pacífic. A  Sant Petersburg s'estrena 
“El Trencanous”. A Cuba es funda el Partido Revolucionario 
Cubano i a les Filipines La Hermandad Filipina. Als Estats 
Units es funda la empresa General Electric.

Continuen les reformes 
El gener del 1893, Xavier López Ledón torna a la presidència 
per tercer cop, fet que es  repeteix fins a 6 vegades. Nova-
ment es fan reformes al local. La sala d’actes se situa a la 
banda del Carrer Ample, al revés de com és ara, mentre que 
a la banda del Passeig Xifré es fa una sala de descans per a 
Socis i una habitació per al conserge. També es redistribueix 
la planta baixa tot modificant la situació del cafè i la sala de 
jocs, la Secretaria, la Biblioteca i la Sala de lectura. El dia de la 
inauguració de les reformes, el diumenge 23 de juliol, el grup 
local posa en escena la sarsuela en un sol acte, Prior i Priora-
to. La representació l’acompanya el cor de l’Ateneu que 
formen els deixebles de la classe de música i el reputat 
escenògraf senyor Don Francisco Soler i Rovirosa, (22) pintà 

i regalà el teló de boca, bastidors i bambolines (23). Soler 
Rovirosa és un artista molt obert a les innovacions, que 
renova totalment l'escenografia catalana i desenvolupa una 
nova concepció de l'espai escènic, amb l'enfosquiment de la 
sala teatral durant la representació. Durant l’any hi ha  funció 
de teatre 11 dies i es posen en escena 25 obres escollides per 
la  Comissió de Teatre, entre les quals el drama Sancho 
García, considerada la  millor obra de Zorrilla. 

El Carnaval
A finals de segle les dues grans entitats de la vila el Casino i 
l’Ateneu són els gran protagonistes de les festes de Carnaval. 
Balls del tot lluïts, i comparses i disfresses animen els dies 
que dura la festa. Les rues a la riera són molt concorregudes 
i fins i tot hi assisteix gent dels pobles del voltant.

Fets més destacats
Per cert, és nomenat alcalde Francesc de P.  Calbetó i Roget, 
soci fundador de l’Ateneu; es col·loquen bústies als estancs i 
el dia de Nadal treballadors i empresaris del ram de tapers es 
manifesten demanant: que se eleve al Gobierno instancia 
pidiendo sean protegidos sus intereses, (24). A Barcelona,  
Pallàs Latorre atempta contra el general Martínez Campos, i 
Santiago Salvador tira una bomba al Liceu i provoca 20 
morts. 
A Melilla s’inicia la “Guerra de Margallo” i, a Cuba, es reinicia la 
lluita. França converteix en colònia seva Costa d’Ivori. R. 
Diesel patenta el seu motor. Nova Zelanda es converteix en el 
primer país del món en aprovar el vot de les dones. Estats 
Units declara Hawai protectorat seu; es patenta la Coca Cola; 
i Duryea construeix el primer vehicle de gasolina. El vaixell 

(27) La Costa de Llevant 2 setembre del 1894 
(28) La Costa de Llevant. 16 de setembre del 1894     
(29) La Costa de Llevant número 26, 25 de novembre del 1894 
(30) La costa de Llevant nùmero 23, 14 d’octubre 1894
(31) Francesc de P. Calbetó i Roget. Recolecta, Pàgina 316

12 |El Butlletí

anglès SS Naronic desapareix en el mar amb 74 persones a 
bord.

Més de teatre
A la premsa de l’època, hi trobem crítiques de tota mena. 
Dos exemples de l’any 1894: “Ens deixaren tan satisfets que a 
pesar de ser bastant tard de bona gana hauríem pres que 
tornessin a començar, la obra estava tan ben assajada i los 
aficionats que hi prengueren part s’esmeraren tan que 
semblaven verdaders actors i mereixen cordial felicitació”... 
(25) També referint-se a l’actuació: es presentá deixant 
ensopir al públich tant, que crech que moltes persones 
degueren fer alguna bacaina ...sos quatre actes resultaren 
de una llargaria prodigiosa,... Lo senyor Borrell que feia el 
paper de protagonista y por lo tant lo més visible, es un dels 
que contribuí en major grau a aquest resultat. Son decla-
mar es monòton, afectat y tant inoportú que cambiá a 
voltes completament lo sentit de las frases y per lo mateix  
la idea y argument que volgué posarhi son autor. Dels 
demés sols recordem haber escoltat ab alguna atenció la 
senyoreta Planas y el senyor Xena. La pessa Pluja d’estiu, va 
treure la gent de son ensopiment fentse un bon tacó de 
riurer. Hi prengueren part la senyoreta Planas y los senyors 
Bordas, Xena y Riera.... (26) Déu n’hi do, oi?... 
Durant l’any es presenten obres de Guimerà, “Pitarra”, Palà 
Marquillas, Tamayo Baus, Ferrer Codina; Constantino Gil, 
Escosura i Morrogh, i Echegaray, Bassegoda Amigó, Rodrí-
guez Rubí, Gil i Zárate, Vital Aza Álvarez- Buylla, Feliu Codina, 
Soler de las Casas ... 
Actors, i tots aquells que intervenen a la Secció, de tant en 
tant van a fer “un xeflis” que paguen amb els diners que es 
recullen un dia que s’anuncia prèviament, amb la nota que 
diu que “la recaptació es destinarà a benefici de la Secció”. 
Depenent dels diners recaptats es fa de més i de menys, de 
vegades un dinar i, si no hi arriba, un berenar, però  normal-
ment hi ha una bona assistència, aquest any hi han anat més 
de 500 espectadors. El “tec” i tot el que l’envolta serveix per 
enfortir els llaços de companyonia i amistat entre el grup i és 
un incentiu per a aquells socis que dediquen tantes hores i 
esforços al assaig i preparació de les obres. Aquesta petita 
escapada de la rutina diària constitueix per a tothom una 
gran festa de la qual no tan sols desfruiten aquell dia, sinó 
que durant molts mesos és per a tothom motiu de record i 
d’agradables comentaris... 

El teatre a finals del segle XIX és omnipresent a la vila. Al 
Casino Industrial i al Centre Moral es presenten diferents 
actes i Vetllades, es llegeixen poemes i posen en escena 
obres de teatre. Al Principal, es fa funció tant entre setmana, 
com dissabte i festius; hi actuen companyies professionals 
amb actors i actrius d’anomenada com Carmen Valero. Això 
fa que el públic es reparteixi i es redueixi el nombre d’actua-
cions  a l’entitat que, tot i així, actua  15 dies representant mes 
de 30 obres. 
El famós escenògraf Sebastià Carreres també contribueix a 
donar esplendor al teatre de l’Ateneu, i regala el teló. La 
premsa ho recull així:  Crida molt l’atenció dels intel·ligents y 
agrada molt a tothom la bonica decoració de carrer que se 
ha estrenat fa poch  en lo Teatre del Ateneo, pintada por lo 
reputat escenògraf de Barcelona Don Sebastiá Carreras. Dit 
senyor es va oferir a pintarla de franch no costant a la 
societat mes que lo preu de les pintures y de la tela (27)
Son temps de gran  ebullició del teatre. Les companyies 
professionals aprofiten els mesos d’estiu, quan a Barcelona 
es tanquen la majoria de teatres, per anar a fer gires pels 
pobles de la comarca. També l’Ateneu lloga  la Companyia de 
Antoni Tutau, amb Carlota de Mena, Tutau, Parreño i Monte-
ro, i a la representació que ofereix aquest grup hi assisteix 
molta gent, la crònica parla d’unes 500 persones. Amb tot la 
premsa diu de l’actor principal: lo senyor Tutau feia una 
cantarella que casi donava mal de cap (28)

El ball 
Tot i que segons diu la premsa referint-se a les festes de 
Carnaval, la costum de disfressar-se es va perdent i que les 
comparses varen tenir escassa animació(29), igual que en 
altres ocasions i per tal de recollir diners per als pobres de la 
vila es fa ball els 3 dies de Carnaval i també rues. El periòdic 
local referint-se als balls de l’Ateneu diu: son tan lluïts i 
animats, que no obstant de tenir la sala una cabuda com 
poques n’hi han, encara resulta petita per reunirshi la majo-
ria de joves i senyoretes com també persones majors de la 
població sens distinció de classes ni categories. (30) Els dies 
de la Festa Major a la platja de llevant prop l’edifici de 
l’entitat, es vesteix un envelat on se celebren concerts i balls 
a càrrec de prestigioses orquestres.

Fets més destacats
Entretant, a la vila, l’ajuntament tanca un acord amb la 
Companyia del Ferrocarril sobre el mur del tren; arriben de 
dos batallons d’infanteria, la Riera donava gust de puig 
semblava en vetlla de un dia de Festa Major...(31) s’instal·len 
definitivament les Germanes Filles de San Josep, per auxiliar 
malats a domicili.  Al País Basc,  s’alça la ikurriña en el primer 
batzoki. 
A la premsa es pot llegir que a Madrid s’estrena la sarsuela 
“La verbena de la paloma. Aquest any es funda el COI, 
Lumière inventa el cinematògraf, R. Kipling publica “El llibre 
de la selva.
Dvorak presenta “Simfonia del nou mon”. K.  Hamsum , el 
premi Nobel de literatura, publica la novel·la “Pa”, s’estrena 
“El llac dels cignes”. Als Estats Units  d’Amèrica, Edison 
presenta el quinetògraf, el precedent de la càmera 
cinematogràfica i ja es ven Coca-Cola. Al sud d’Austràlia, les 

(32) La Costa de Llevant, número 4, 25 de febrer, del 1894
(33) Jacint Arxer Buxalleu. Crònica de l’Ateneu Arenyenc Fundació i 
Progrés 1924, pàgines 25 a 39
( 34) La Costa de Llevant. Número 25 del 23 de juny del 1895
(35) La Costa de Llevant  número 11, 16 març del 1895
(36) La Costa de Llevant número 8, 23 de febrer del 1895 

dones aconsegueixen el dret a vot. Marconi descobreix la 
telefonia sense fils. Esclata la guerra entre la Xina i  el Japó.
L’any següent, 1895, l’Assemblea General torna a triar directi-
va i López Ledon continua com a President. Una vegada més 
es fan obres, ara es millora la planta baixa. Al jardí es 
construeix una galeria a tota l’amplada de l’edifici sobre la 
qual es col·loca una bonica balustrada de ferro on s’accedeix 
per mitjà de dues escales, una a cada costat; al saló – cafè, es 
posen  llums de gas nous (32). Les obres de millora del local 
són contínues i aquest afany no ha d’estranyar ja que el local 
adquirit anys abans havia estat una fàbrica de taps i en tan 
sols 3 mesos s’enllesteixen els mínims per poder-hi entrar. 
Per aquesta raó, i a mesura que s’aconsegueixen diners, es va 
adaptant a les necessitats de la societat. 
La compra de La fàbrica de taps situada al Carrer Ample 
número 22 era propietat de l’avi de Jacint Arxer Buxalleu, i va 
ser adquirida a Teresa Alsina Teis per 6 mil duros pagats en 
terminis de 500 duros “sempre que al Ateneo Arenyense li 
vingués bé”. Les obres d’adequació varen costar 19.086 
pessetes, una quantitat que  es recull entre els socis que 
aporten petites quantitats en format de préstec de 5, 10 i 15 
pessetes, entre els que destaquen Ivo Bosch, un important 
home de negocis amb de 5000 pessetes i els presidents 
Josep Mª Valeta i López Ledon de 2672,15 cada un (33). 

Quant a l’activitat teatral
El Centre Moral, una entitat catòlica del carrer de Bonaire, 
anuncia grans millores: en lo espaiós pati, si construhirá un 
teatre de Estiu, l’únic que per la temporada de calor tindria 
la vila. Al Teatre Principal continuen actuant professionals. 
Finalment l’augment de les activitats teatrals als altres locals 
de la vila es fa notar amb les noves reformes al Teatre  Princi-
pal i la contractació de Companyies professionals, l’empresa 
arrendatària del moment aconsegueix atraure espectadors i 
alguns  col·laboradors de la secció de l’entitat. És el cas de 
Pere M. Puig,  que pintà les decoracions i fou molt justament 
aplaudit (34) 
A l’Ateneu tan sols s’hi fa teatre 7 dies., comença l’any posant 
en escena la sarsuela  El juramento, de Olona i Gaztanbide, 
amb Prats, Roger, Hita, Bordas i d’altres acompanyats del Cor 
d’homes de l’entitat tots ells sota  la direcció d’Hermenegildo 
Lloveras. Vegeu el comentari del periòdic: Tots els aficionats 
que hi  prengueren part per ajudarlos s’hi distinguiren de 
modo notable, no aixís les dues tiples que vingueren de 
Barcelona per ajudarlos, puig ademés que tenien poca veu 
se presentavan y declamaban malament y per fi eren lletjas 
(35) . Un comentari espontani, però, tot i atenent el moment 
històric, totalment  desafortunat i de mal gust. 

La Secció de ball
Continua molt activa, cada festa els balls són més lluïts i 
animats. Per Carnaval es fan balls de disfresses. A la premsa 
de la comarca es pot llegir “el dijous Gras la Orquestre 
Guirretes cumpli molt bé, aumentada por los joves D. 
Joseph Oms que tocaven respectivament molt bé lo 
redoblant y D. Pere M. Puig, lo bombo (36). Per Carnaval Pere 
M. Puig, com de costum, s’encarrega d’adornar la sala ab 
brancatge i escuts alegòrics, aixís com tambe ab dos carac-
terístichs programes de ball pintats  per ell  (37).

Fets més destacats
Ja fa temps que molts joves abandonen forsosament sas 
casas per anar a defensar la Isla de Cuba (38), es diu que  la 
proporció de catalans que hi van es més alta que en altres 
llocs d’Espanya. L’editorial de la Costa de Llevant titula: 
Maleida política, i continua dient, la cosa per desgracia no 
te remei per que ‘ls pobres minyons formen ja en les filas 
camí de Cuba, ahond lo clima y las balas los delmaran (39);  
tot i que els veïns presenten queixes s’enderroca l'edifici 
anomenat “Sota Estudi”; els pagesos celebren “Sant Antoni 
dels Burros” i esperen una bona collita,  lo temps ha sigut 
mol favorable, los tarongers no varen patir gelades i els 
pèsols molt abundants es varen exportar a molt bon preu, i 
ho celebren amb tot esplendor. Mateu Montmany, conegut 
fabricant, ab una galanteria que lo fa molt estimable, 
obsequià a tots los concurrents ab un espléndit refresch en 
sa pròpia casa.(40); arriba a la vila el telèfon per a ús privat i 
el fonògraf. A Barcelona es funda la Biblioteca Publica Arús 
amb 25 mil volums. A Euskadi Sabino Arana funda el partit 
Nacionalista Basc. A Cuba els patriotes promulguen la 
Constitució de Jimaguayú i s’inicia la Guerra de la 
independència. 
Es comenta que els germans Lumière fan la primera 
exhibició d’una pel·lícula cinematogràfica; Röntgen desco-
breix els “rajos X”;  Mahler estrena la “Segona Simfonia”; A. 
Nobel disposa que les rendes de la seva fortuna es distribue-
ixin en cinc Premis, els Nobel; Popov, presenta el receptor de 
ràdio. S’obre a Estats Unids la primera fàbrica d’automòbils i 
estableix el seu Protectorat a Hawai. Mentrestant europeus 
malden per expandir el seu domini a altres territoris i els seus 
exèrcits  lluiten per guanyar posicions als continents africà i 
asiàtic.

Una nova empenta al teatre, comença una 
nova etapa  
L’any 1896 apareix una nova generació d’actors, un grup 
d’aficionats plens d’il·lusió i entusiasme que actuaran durant 
anys. El nou grup el formen A. Cassá Torrent, Josep Colomer 
Giralt, Esteve Estengre Arabia, Leandro Serra Manzanaro, 
Antón Graupera Fauria, Manel Laporta Bosch, Joaquin 
Taxonera Costa, Miquel Guri i Pujals, Joan Riera Barangé i 
Jacint Arxer Buxalleu. 
Jacint Arxer Buxalleu es fa soci essent encara molt jove, l’any 
1895. És Bibliotecari Honorífic,  Soci Honorari i Cronista de 
l’Entitat. És Mestre, una professió que sempre exerceix a la 
vila. A més d’escriure diferents articles, poemes i tres obres 
teatrals, és actor i director teatral. A partir dels anys vint del 
segle passat, escriu uns dietaris, “Efemèrides de l’Ateneu 
Arenyenc” i “Ateneo Areñense, fundació y progrés” on 
consigna els principals fets de l’entitat i de la vila i deixa 
constància d’aquelles qüestions que ell considera d’interès, 
algunes que fins i tot avui poden semblar pintoresques, però 
que s’haurien perdut si ell no les hagués recollit i que ara 
ajuden a entendre més bé el moment que va viure la societat 
i la vila a principi del segle XX. Un ateneista de gran vàlua. 
Durant l’any es representen obres d’autors com Eduard 
Vidal, que el 1864 va ser el primer a encunyar el terme 
“Renaixença”, també de Gastambide i Olona, Camprodon, 
Valverde, Conrad Roura i Bofill, Navarro, Echegaray entre 

d’altres com Guimerà, que amb el seu treball aconsegueix 
consolidar l’auge del catalanisme i una audiència clarament 
transversal pel teatre català. Entre comèdies, sarsueles i 
drames es fa 9 dies de funció, es lloguen dues companyies 
professionals, la Simó i la Tutau, i es presenta per part dels 
actors veterans, “Se desea un caballero a todo estar”, 
original del soci Salvador Badosa Rius.

Fets més destacats
A la vila hi ha un gran rebombori perquè de cop i volta 
apareix un home que s’ha amagat durant molts anys. El 
cronista deixa escrit:  es objeto de todas las conversaciones 
el caso raro de un joven que se ha encerrado en su casa 
durante 20 años, vestido con trapos de embalar corcho, sin 
afeitarse y dejado crecer el pelo. El alcalde y jefe de la Guar-
dia civil le han descubierto y ha dicho que quería escaparse 
del servicio militar, lo cual ha logrado a la edad de 42 años 
(42); D’altra banda s’obre la “Granja Paraíso”, la fàbrica de 
Licor Mollfulleda, i es renova el Forn del Vidre i comencen les 
obres d’un balneari, el Balneari Lloveras.  A Barcelona, el dia 
de Corpus Christi, es produeix un atemptat, moren i resulten 
ferides moltes persones; s’estrena el Cant de la Senyera; es 
rep  noticia de la insurrecció a Filipines.
També es comenta la primera projecció cinematogràfica a 
València; la celebració dels Primers Jocs Olímpics de l'era 
moderna i que les tropes de Menelick a Etiòpia derroten 
l’exèrcit colonial italià.

Fins aquí puc arribar per reviure el que crec que han estat els 
fets més rellevants, i una altra vegada no hi ha més espai, per 
tant en els propers Butlletins continuaré explicant aquesta 
interessant història. Fins ben aviat. 
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Dels Jocs Florals
Entitats públiques, privades i socis, ofereixen premis per als 
finalistes del Certamen Literari. Ho fan entre d’altres l’Ajun-
tament, el Bisbe Català, el diputat Antoni Borrell i els socis 
Ivo Bosch, Jacint Aran, Felip Ferrer, el Casino Industrial i el 
mateix Ateneu. L’any 1890, el sisè i darrer de la primera etapa 
de Jocs Florals, guanya la Flor Natural el poeta Jaume Novel-
la de Molins, amb “Amor perdut”  i Dolors Vingut i Bosch 
resulta Reina de la Festa. Presideix la Junta Directiva Josep 
Mª Valeta i Castelló, que ja ho feia des de l’any 1886, any que 
promou la compra del local. Valeta és fundador i soci d’Hon-
or, i desenvolupa durant anys una extraordinària labor en 
favor de l’Ateneu Arenyenc. Valeta és farmacèutic a la vila, 
amb botiga a la Riera, on després s’instal·la “Almacenes 
Guitart”. Un gran aficionat a la fotografia i catalaniscon-
vençut. 

Pel que fa al teatre 
La Secció, amb Hermenegildo Lloveras al capdavant com a 
director, actua 18 dies. El grup el formen  Manuel de Prats 
Casas, Francisco de Hita Coderch, Josep A. Roger Esteve, 
José Mª Bordas Barbier, Carles Xena Sala, Matías Paloma, 
Masvidal, Pere Puig, Salvador Llorens, Francisco Abad i 
Francisco Altés; els papers femenins els interpreten actrius 
professionals forasteres -les dones de la vila no comencen a 
actuar fins ben entrat el segle XX-, i aquest any son contract-
ades dues actrius que actúen a Barcelona: la senyoreta 
Planas, que acompanyada d’en Carles Xena  interpreta el duo  
Y yo te amo, i la senyora Hermosilla, per actuar a la sarsuela 
Jugar con fuego. Entre drames, comèdies i sarsueles, tant en 
català com en  castellà, el 1891 el grup representa unes 40 
obres de variades temàtiques i autors, Anton Ferrer i Codina, 
Zorrilla, Frederic Soler “Pitarra”, Barbieri, ...
Actors i actrius, a més dels assajos, es veuen obligats a 
memoritzar  textos i música de les cançons i obres. L’apunta-
dor esdevé aleshores un element valuós, una peça clau i 
indispensable, reconeguda i apreciada que des de el coverol, 
o amagat en un racó de l’escenari, ajuda actors i actrius 
llegint en veu baixa el text de tots els personatges de l’obra 
que, tot i així, de vegades es veuen obligats a improvisar. 
La vocació artística i l’entusiasme del grup de teatre és 
evident que no té límits, fins i tot els sobra temps per fer 
broma. A la crònica de l’entitat s’explica que fan una funció 
de comiat al soci Pere Màrtir Puig i Estapé, ja que, diuen, “ha 
d’anar-se’n a Amèrica”, cosa que no és certa, però que 
serveix de divertiment i excusa per fer una bona xerinola. 
Puig és un home singular, enamorat de la vila, folklorista, 
escriptor i gran ateneista. Jacint Arxer el descriu com un 
actor de caràcter, galà  jove, actor còmic, director d’escena i 
pintor escenògraf de l’Ateneu (15) 

Les instal·lacions
Essent president Francesc López Ledón, que repetia 
presidència, es fan millores al local inaugurat 5 anys abans.  
Es  posen contraportes amb vidrieres al portal i, per tal de 
donar més amplada al gimnàs, al billar i a l’espai d’assaig de 
la coral, es fa necessari traslladar l’escola a la casa número 6 
del Carrer Ample. (16)
López Ledón neix a Villaclara (Cuba), acaba els estudis de 
Medicina a Barcelona i arriba a Arenys el 1861 per substituir 
primer el doctor Liendo i, més tard, el 1866 i ja per 
quedar-s’hi, el doctor Triter. Soci fundador i Soci Honorífic de 
l’Ateneu que presideix en diverses ocasions, fa préstecs a 
l’Ateneu i renuncia a cobrar-los per dedicar el seu import a 
un Premi anual al millor estudiant de la escola (17)  

Fets més destacats
Durant l’any el país pateix una llarga i molt important onada 
de fred, “la Gran Fredorada”, amb mínimes que no han estat 
mai superades, cosa que provoca greus danys a la agricultura, 
un sector molt important aquella època;  a la vila s’arriba a -9º. 
(18) A Espanya se celebren les primeres eleccions, tan sols 
voten els homes ja que que no és fins el 1931 que el  sufragi 
no es fa universal. Als Estats Units d’Amèrica és vençut el 
darrer aixecament dels indis de Dakota i obre la Universitat 
de Stanford.

Tornant al teatre 
La reobertura l’any 1892 del Teatre Principal de propietat 
municipal, ofereix més comoditats, es deixa notar. A la 
premsa es pot llegir: inauguróse la instalación del alumbra-
do por gas y al mismo tiempo sustituyéronse las antiguas 
butacas por los cómodos y elegantes sillones que hoy 
adornan la platea y por último, se acaba de arreglar el 
escenario, pintado varias decoraciones y es empapelada la 
sala, todos los palcos, con tanto gusto, que acredita al 
artista que lo ha efectuado el joven pintor don Emilio Lloret. 
Nuestro teatro con tales reformas hállase embellecido en 
extremo y digno de Arenys de Mar. (19) 

A l’Ateneu hi ha funció 10 dies i es representen al voltant de 
25 obres, entre d’altres: El port de salvació, de Jaume Piquet, 
Un músic del Regiment, Els dos barbers, Fuera, La noche 
antes, El relámpago, de Francisco Camprodon i música de 
Asenjo Barbieri, on també actua el Cor de l’entitat amb Salva-
dor Niella a l’harmònium. 
Novament és president Josep Mª Valeta i Castelló. El cronista 
de l’entitat explica d’en Valeta que, Sos treballs varen ésser 
tants en pro de la prosperitat de la casa que el 1887, entre 
atronadors aplaudiments es nomenat Soci d’honor. Prestà 
a la societat 2672 pessetes i comprà unes quantes accions 
(20) tot i que uns anys després, el 1901, una serie de 
malentesos el porten a  enfrontaments amb la Junta Directi-
va. Gran aficionat a la fotografia, fa importants aportacions 
amb les seves ampliacions de manuscrits i pintures i, segons 
la premsa, ab sos notabilissims treballs ha arribat a adquirir 
justa fama (21) 

Les aturades durant la Quaresma 
A l’Ateneu com cada any s’aturen tant el teatre com el ball 
durant la Quaresma. Un temps que la Societat aprofita per 
fer les anomenades “Conferències Quaresmals”, unes 
trobades on respectats vilatans i il·lustres forasters exposen 
temes d’interès general que són molt ben acollides, 
esperades i reconegudes tant per part dels socis com dels 
arenyencs en general.

Fets més destacats
L’ajuntament dimiteix en ple atès que la construcció d’un 
mur que està aixecant la Companyia del Ferrocarril a l’altra 
banda de la via del tren perjudica els arenyencs. Es assaben-
tem per la premsa que a Girona són afusellats dos militars 
acusats d’afavorir l’alçament republicà; que a Manresa se 
celebra la primera assemblea de la Unió Catalanista que 
aprova les anomenades “Bases de Manresa”,  assemblea en 
què participen com a delegats  dels dos Arenys els socis 
Josep Mª Valeta i Francesc de P. Calbetó Roget.
A Espanya, es constitueix un govern liberal que presideix 
Sagasta i continuen els enfrontaments amb els marroquins. 
El Regne Unid posa sota el seu protectorat les illes Gilbert i 
Ellice situades al Oceà Pacífic. A  Sant Petersburg s'estrena 
“El Trencanous”. A Cuba es funda el Partido Revolucionario 
Cubano i a les Filipines La Hermandad Filipina. Als Estats 
Units es funda la empresa General Electric.

Continuen les reformes 
El gener del 1893, Xavier López Ledón torna a la presidència 
per tercer cop, fet que es  repeteix fins a 6 vegades. Nova-
ment es fan reformes al local. La sala d’actes se situa a la 
banda del Carrer Ample, al revés de com és ara, mentre que 
a la banda del Passeig Xifré es fa una sala de descans per a 
Socis i una habitació per al conserge. També es redistribueix 
la planta baixa tot modificant la situació del cafè i la sala de 
jocs, la Secretaria, la Biblioteca i la Sala de lectura. El dia de la 
inauguració de les reformes, el diumenge 23 de juliol, el grup 
local posa en escena la sarsuela en un sol acte, Prior i Priora-
to. La representació l’acompanya el cor de l’Ateneu que 
formen els deixebles de la classe de música i el reputat 
escenògraf senyor Don Francisco Soler i Rovirosa, (22) pintà 

i regalà el teló de boca, bastidors i bambolines (23). Soler 
Rovirosa és un artista molt obert a les innovacions, que 
renova totalment l'escenografia catalana i desenvolupa una 
nova concepció de l'espai escènic, amb l'enfosquiment de la 
sala teatral durant la representació. Durant l’any hi ha  funció 
de teatre 11 dies i es posen en escena 25 obres escollides per 
la  Comissió de Teatre, entre les quals el drama Sancho 
García, considerada la  millor obra de Zorrilla. 

El Carnaval
A finals de segle les dues grans entitats de la vila el Casino i 
l’Ateneu són els gran protagonistes de les festes de Carnaval. 
Balls del tot lluïts, i comparses i disfresses animen els dies 
que dura la festa. Les rues a la riera són molt concorregudes 
i fins i tot hi assisteix gent dels pobles del voltant.

Fets més destacats
Per cert, és nomenat alcalde Francesc de P.  Calbetó i Roget, 
soci fundador de l’Ateneu; es col·loquen bústies als estancs i 
el dia de Nadal treballadors i empresaris del ram de tapers es 
manifesten demanant: que se eleve al Gobierno instancia 
pidiendo sean protegidos sus intereses, (24). A Barcelona,  
Pallàs Latorre atempta contra el general Martínez Campos, i 
Santiago Salvador tira una bomba al Liceu i provoca 20 
morts. 
A Melilla s’inicia la “Guerra de Margallo” i, a Cuba, es reinicia la 
lluita. França converteix en colònia seva Costa d’Ivori. R. 
Diesel patenta el seu motor. Nova Zelanda es converteix en el 
primer país del món en aprovar el vot de les dones. Estats 
Units declara Hawai protectorat seu; es patenta la Coca Cola; 
i Duryea construeix el primer vehicle de gasolina. El vaixell 

anglès SS Naronic desapareix en el mar amb 74 persones a 
bord.

Més de teatre
A la premsa de l’època, hi trobem crítiques de tota mena. 
Dos exemples de l’any 1894: “Ens deixaren tan satisfets que a 
pesar de ser bastant tard de bona gana hauríem pres que 
tornessin a començar, la obra estava tan ben assajada i los 
aficionats que hi prengueren part s’esmeraren tan que 
semblaven verdaders actors i mereixen cordial felicitació”... 
(25) També referint-se a l’actuació: es presentá deixant 
ensopir al públich tant, que crech que moltes persones 
degueren fer alguna bacaina ...sos quatre actes resultaren 
de una llargaria prodigiosa,... Lo senyor Borrell que feia el 
paper de protagonista y por lo tant lo més visible, es un dels 
que contribuí en major grau a aquest resultat. Son decla-
mar es monòton, afectat y tant inoportú que cambiá a 
voltes completament lo sentit de las frases y per lo mateix  
la idea y argument que volgué posarhi son autor. Dels 
demés sols recordem haber escoltat ab alguna atenció la 
senyoreta Planas y el senyor Xena. La pessa Pluja d’estiu, va 
treure la gent de son ensopiment fentse un bon tacó de 
riurer. Hi prengueren part la senyoreta Planas y los senyors 
Bordas, Xena y Riera.... (26) Déu n’hi do, oi?... 
Durant l’any es presenten obres de Guimerà, “Pitarra”, Palà 
Marquillas, Tamayo Baus, Ferrer Codina; Constantino Gil, 
Escosura i Morrogh, i Echegaray, Bassegoda Amigó, Rodrí-
guez Rubí, Gil i Zárate, Vital Aza Álvarez- Buylla, Feliu Codina, 
Soler de las Casas ... 
Actors, i tots aquells que intervenen a la Secció, de tant en 
tant van a fer “un xeflis” que paguen amb els diners que es 
recullen un dia que s’anuncia prèviament, amb la nota que 
diu que “la recaptació es destinarà a benefici de la Secció”. 
Depenent dels diners recaptats es fa de més i de menys, de 
vegades un dinar i, si no hi arriba, un berenar, però  normal-
ment hi ha una bona assistència, aquest any hi han anat més 
de 500 espectadors. El “tec” i tot el que l’envolta serveix per 
enfortir els llaços de companyonia i amistat entre el grup i és 
un incentiu per a aquells socis que dediquen tantes hores i 
esforços al assaig i preparació de les obres. Aquesta petita 
escapada de la rutina diària constitueix per a tothom una 
gran festa de la qual no tan sols desfruiten aquell dia, sinó 
que durant molts mesos és per a tothom motiu de record i 
d’agradables comentaris... 

El teatre a finals del segle XIX és omnipresent a la vila. Al 
Casino Industrial i al Centre Moral es presenten diferents 
actes i Vetllades, es llegeixen poemes i posen en escena 
obres de teatre. Al Principal, es fa funció tant entre setmana, 
com dissabte i festius; hi actuen companyies professionals 
amb actors i actrius d’anomenada com Carmen Valero. Això 
fa que el públic es reparteixi i es redueixi el nombre d’actua-
cions  a l’entitat que, tot i així, actua  15 dies representant mes 
de 30 obres. 
El famós escenògraf Sebastià Carreres també contribueix a 
donar esplendor al teatre de l’Ateneu, i regala el teló. La 
premsa ho recull així:  Crida molt l’atenció dels intel·ligents y 
agrada molt a tothom la bonica decoració de carrer que se 
ha estrenat fa poch  en lo Teatre del Ateneo, pintada por lo 
reputat escenògraf de Barcelona Don Sebastiá Carreras. Dit 
senyor es va oferir a pintarla de franch no costant a la 
societat mes que lo preu de les pintures y de la tela (27)
Son temps de gran  ebullició del teatre. Les companyies 
professionals aprofiten els mesos d’estiu, quan a Barcelona 
es tanquen la majoria de teatres, per anar a fer gires pels 
pobles de la comarca. També l’Ateneu lloga  la Companyia de 
Antoni Tutau, amb Carlota de Mena, Tutau, Parreño i Monte-
ro, i a la representació que ofereix aquest grup hi assisteix 
molta gent, la crònica parla d’unes 500 persones. Amb tot la 
premsa diu de l’actor principal: lo senyor Tutau feia una 
cantarella que casi donava mal de cap (28)

El ball 
Tot i que segons diu la premsa referint-se a les festes de 
Carnaval, la costum de disfressar-se es va perdent i que les 
comparses varen tenir escassa animació(29), igual que en 
altres ocasions i per tal de recollir diners per als pobres de la 
vila es fa ball els 3 dies de Carnaval i també rues. El periòdic 
local referint-se als balls de l’Ateneu diu: son tan lluïts i 
animats, que no obstant de tenir la sala una cabuda com 
poques n’hi han, encara resulta petita per reunirshi la majo-
ria de joves i senyoretes com també persones majors de la 
població sens distinció de classes ni categories. (30) Els dies 
de la Festa Major a la platja de llevant prop l’edifici de 
l’entitat, es vesteix un envelat on se celebren concerts i balls 
a càrrec de prestigioses orquestres.

Fets més destacats
Entretant, a la vila, l’ajuntament tanca un acord amb la 
Companyia del Ferrocarril sobre el mur del tren; arriben de 
dos batallons d’infanteria, la Riera donava gust de puig 
semblava en vetlla de un dia de Festa Major...(31) s’instal·len 
definitivament les Germanes Filles de San Josep, per auxiliar 
malats a domicili.  Al País Basc,  s’alça la ikurriña en el primer 
batzoki. 
A la premsa es pot llegir que a Madrid s’estrena la sarsuela 
“La verbena de la paloma. Aquest any es funda el COI, 
Lumière inventa el cinematògraf, R. Kipling publica “El llibre 
de la selva.
Dvorak presenta “Simfonia del nou mon”. K.  Hamsum , el 
premi Nobel de literatura, publica la novel·la “Pa”, s’estrena 
“El llac dels cignes”. Als Estats Units  d’Amèrica, Edison 
presenta el quinetògraf, el precedent de la càmera 
cinematogràfica i ja es ven Coca-Cola. Al sud d’Austràlia, les 

(37) I. Caballé i P. Ibern. El Carnestoltes arenyenc 1985, Editorial Alta Fulla  pàgina 48 i 49
(38) La Costa de Llevant, número 44 del 3 de novembre del 1895
(39) La Costa de Llevant, 21 d’abril 1895 
(40) La Costa de Llevant número 44 3 de novembre del 1995 
(41) La Costa de Llevant número 48, 1 de desembre del 1895 
(42) Francesc de P. Calbetó i Roget. Recolecta pàgina 316..

dones aconsegueixen el dret a vot. Marconi descobreix la 
telefonia sense fils. Esclata la guerra entre la Xina i  el Japó.
L’any següent, 1895, l’Assemblea General torna a triar directi-
va i López Ledon continua com a President. Una vegada més 
es fan obres, ara es millora la planta baixa. Al jardí es 
construeix una galeria a tota l’amplada de l’edifici sobre la 
qual es col·loca una bonica balustrada de ferro on s’accedeix 
per mitjà de dues escales, una a cada costat; al saló – cafè, es 
posen  llums de gas nous (32). Les obres de millora del local 
són contínues i aquest afany no ha d’estranyar ja que el local 
adquirit anys abans havia estat una fàbrica de taps i en tan 
sols 3 mesos s’enllesteixen els mínims per poder-hi entrar. 
Per aquesta raó, i a mesura que s’aconsegueixen diners, es va 
adaptant a les necessitats de la societat. 
La compra de La fàbrica de taps situada al Carrer Ample 
número 22 era propietat de l’avi de Jacint Arxer Buxalleu, i va 
ser adquirida a Teresa Alsina Teis per 6 mil duros pagats en 
terminis de 500 duros “sempre que al Ateneo Arenyense li 
vingués bé”. Les obres d’adequació varen costar 19.086 
pessetes, una quantitat que  es recull entre els socis que 
aporten petites quantitats en format de préstec de 5, 10 i 15 
pessetes, entre els que destaquen Ivo Bosch, un important 
home de negocis amb de 5000 pessetes i els presidents 
Josep Mª Valeta i López Ledon de 2672,15 cada un (33). 

Quant a l’activitat teatral
El Centre Moral, una entitat catòlica del carrer de Bonaire, 
anuncia grans millores: en lo espaiós pati, si construhirá un 
teatre de Estiu, l’únic que per la temporada de calor tindria 
la vila. Al Teatre Principal continuen actuant professionals. 
Finalment l’augment de les activitats teatrals als altres locals 
de la vila es fa notar amb les noves reformes al Teatre  Princi-
pal i la contractació de Companyies professionals, l’empresa 
arrendatària del moment aconsegueix atraure espectadors i 
alguns  col·laboradors de la secció de l’entitat. És el cas de 
Pere M. Puig,  que pintà les decoracions i fou molt justament 
aplaudit (34) 
A l’Ateneu tan sols s’hi fa teatre 7 dies., comença l’any posant 
en escena la sarsuela  El juramento, de Olona i Gaztanbide, 
amb Prats, Roger, Hita, Bordas i d’altres acompanyats del Cor 
d’homes de l’entitat tots ells sota  la direcció d’Hermenegildo 
Lloveras. Vegeu el comentari del periòdic: Tots els aficionats 
que hi  prengueren part per ajudarlos s’hi distinguiren de 
modo notable, no aixís les dues tiples que vingueren de 
Barcelona per ajudarlos, puig ademés que tenien poca veu 
se presentavan y declamaban malament y per fi eren lletjas 
(35) . Un comentari espontani, però, tot i atenent el moment 
històric, totalment  desafortunat i de mal gust. 

La Secció de ball
Continua molt activa, cada festa els balls són més lluïts i 
animats. Per Carnaval es fan balls de disfresses. A la premsa 
de la comarca es pot llegir “el dijous Gras la Orquestre 
Guirretes cumpli molt bé, aumentada por los joves D. 
Joseph Oms que tocaven respectivament molt bé lo 
redoblant y D. Pere M. Puig, lo bombo (36). Per Carnaval Pere 
M. Puig, com de costum, s’encarrega d’adornar la sala ab 
brancatge i escuts alegòrics, aixís com tambe ab dos carac-
terístichs programes de ball pintats  per ell  (37).

Fets més destacats
Ja fa temps que molts joves abandonen forsosament sas 
casas per anar a defensar la Isla de Cuba (38), es diu que  la 
proporció de catalans que hi van es més alta que en altres 
llocs d’Espanya. L’editorial de la Costa de Llevant titula: 
Maleida política, i continua dient, la cosa per desgracia no 
te remei per que ‘ls pobres minyons formen ja en les filas 
camí de Cuba, ahond lo clima y las balas los delmaran (39);  
tot i que els veïns presenten queixes s’enderroca l'edifici 
anomenat “Sota Estudi”; els pagesos celebren “Sant Antoni 
dels Burros” i esperen una bona collita,  lo temps ha sigut 
mol favorable, los tarongers no varen patir gelades i els 
pèsols molt abundants es varen exportar a molt bon preu, i 
ho celebren amb tot esplendor. Mateu Montmany, conegut 
fabricant, ab una galanteria que lo fa molt estimable, 
obsequià a tots los concurrents ab un espléndit refresch en 
sa pròpia casa.(40); arriba a la vila el telèfon per a ús privat i 
el fonògraf. A Barcelona es funda la Biblioteca Publica Arús 
amb 25 mil volums. A Euskadi Sabino Arana funda el partit 
Nacionalista Basc. A Cuba els patriotes promulguen la 
Constitució de Jimaguayú i s’inicia la Guerra de la 
independència. 
Es comenta que els germans Lumière fan la primera 
exhibició d’una pel·lícula cinematogràfica; Röntgen desco-
breix els “rajos X”;  Mahler estrena la “Segona Simfonia”; A. 
Nobel disposa que les rendes de la seva fortuna es distribue-
ixin en cinc Premis, els Nobel; Popov, presenta el receptor de 
ràdio. S’obre a Estats Unids la primera fàbrica d’automòbils i 
estableix el seu Protectorat a Hawai. Mentrestant europeus 
malden per expandir el seu domini a altres territoris i els seus 
exèrcits  lluiten per guanyar posicions als continents africà i 
asiàtic.

Una nova empenta al teatre, comença una 
nova etapa  
L’any 1896 apareix una nova generació d’actors, un grup 
d’aficionats plens d’il·lusió i entusiasme que actuaran durant 
anys. El nou grup el formen A. Cassá Torrent, Josep Colomer 
Giralt, Esteve Estengre Arabia, Leandro Serra Manzanaro, 
Antón Graupera Fauria, Manel Laporta Bosch, Joaquin 
Taxonera Costa, Miquel Guri i Pujals, Joan Riera Barangé i 
Jacint Arxer Buxalleu. 
Jacint Arxer Buxalleu es fa soci essent encara molt jove, l’any 
1895. És Bibliotecari Honorífic,  Soci Honorari i Cronista de 
l’Entitat. És Mestre, una professió que sempre exerceix a la 
vila. A més d’escriure diferents articles, poemes i tres obres 
teatrals, és actor i director teatral. A partir dels anys vint del 
segle passat, escriu uns dietaris, “Efemèrides de l’Ateneu 
Arenyenc” i “Ateneo Areñense, fundació y progrés” on 
consigna els principals fets de l’entitat i de la vila i deixa 
constància d’aquelles qüestions que ell considera d’interès, 
algunes que fins i tot avui poden semblar pintoresques, però 
que s’haurien perdut si ell no les hagués recollit i que ara 
ajuden a entendre més bé el moment que va viure la societat 
i la vila a principi del segle XX. Un ateneista de gran vàlua. 
Durant l’any es representen obres d’autors com Eduard 
Vidal, que el 1864 va ser el primer a encunyar el terme 
“Renaixença”, també de Gastambide i Olona, Camprodon, 
Valverde, Conrad Roura i Bofill, Navarro, Echegaray entre 

d’altres com Guimerà, que amb el seu treball aconsegueix 
consolidar l’auge del catalanisme i una audiència clarament 
transversal pel teatre català. Entre comèdies, sarsueles i 
drames es fa 9 dies de funció, es lloguen dues companyies 
professionals, la Simó i la Tutau, i es presenta per part dels 
actors veterans, “Se desea un caballero a todo estar”, 
original del soci Salvador Badosa Rius.

Fets més destacats
A la vila hi ha un gran rebombori perquè de cop i volta 
apareix un home que s’ha amagat durant molts anys. El 
cronista deixa escrit:  es objeto de todas las conversaciones 
el caso raro de un joven que se ha encerrado en su casa 
durante 20 años, vestido con trapos de embalar corcho, sin 
afeitarse y dejado crecer el pelo. El alcalde y jefe de la Guar-
dia civil le han descubierto y ha dicho que quería escaparse 
del servicio militar, lo cual ha logrado a la edad de 42 años 
(42); D’altra banda s’obre la “Granja Paraíso”, la fàbrica de 
Licor Mollfulleda, i es renova el Forn del Vidre i comencen les 
obres d’un balneari, el Balneari Lloveras.  A Barcelona, el dia 
de Corpus Christi, es produeix un atemptat, moren i resulten 
ferides moltes persones; s’estrena el Cant de la Senyera; es 
rep  noticia de la insurrecció a Filipines.
També es comenta la primera projecció cinematogràfica a 
València; la celebració dels Primers Jocs Olímpics de l'era 
moderna i que les tropes de Menelick a Etiòpia derroten 
l’exèrcit colonial italià.

Fins aquí puc arribar per reviure el que crec que han estat els 
fets més rellevants, i una altra vegada no hi ha més espai, per 
tant en els propers Butlletins continuaré explicant aquesta 
interessant història. Fins ben aviat. 

 Josep Manuel Nogueras Iglesias, soci núm. 111

    Jacint Arxer Buxalleu, 1995.Bibliotecari, Arxiver I 
Soci d’honor. Autor desconegut. Arxiu Històric Ateneu Arenyenc. 
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Dels Jocs Florals
Entitats públiques, privades i socis, ofereixen premis per als 
finalistes del Certamen Literari. Ho fan entre d’altres l’Ajun-
tament, el Bisbe Català, el diputat Antoni Borrell i els socis 
Ivo Bosch, Jacint Aran, Felip Ferrer, el Casino Industrial i el 
mateix Ateneu. L’any 1890, el sisè i darrer de la primera etapa 
de Jocs Florals, guanya la Flor Natural el poeta Jaume Novel-
la de Molins, amb “Amor perdut”  i Dolors Vingut i Bosch 
resulta Reina de la Festa. Presideix la Junta Directiva Josep 
Mª Valeta i Castelló, que ja ho feia des de l’any 1886, any que 
promou la compra del local. Valeta és fundador i soci d’Hon-
or, i desenvolupa durant anys una extraordinària labor en 
favor de l’Ateneu Arenyenc. Valeta és farmacèutic a la vila, 
amb botiga a la Riera, on després s’instal·la “Almacenes 
Guitart”. Un gran aficionat a la fotografia i catalaniscon-
vençut. 

Pel que fa al teatre 
La Secció, amb Hermenegildo Lloveras al capdavant com a 
director, actua 18 dies. El grup el formen  Manuel de Prats 
Casas, Francisco de Hita Coderch, Josep A. Roger Esteve, 
José Mª Bordas Barbier, Carles Xena Sala, Matías Paloma, 
Masvidal, Pere Puig, Salvador Llorens, Francisco Abad i 
Francisco Altés; els papers femenins els interpreten actrius 
professionals forasteres -les dones de la vila no comencen a 
actuar fins ben entrat el segle XX-, i aquest any son contract-
ades dues actrius que actúen a Barcelona: la senyoreta 
Planas, que acompanyada d’en Carles Xena  interpreta el duo  
Y yo te amo, i la senyora Hermosilla, per actuar a la sarsuela 
Jugar con fuego. Entre drames, comèdies i sarsueles, tant en 
català com en  castellà, el 1891 el grup representa unes 40 
obres de variades temàtiques i autors, Anton Ferrer i Codina, 
Zorrilla, Frederic Soler “Pitarra”, Barbieri, ...
Actors i actrius, a més dels assajos, es veuen obligats a 
memoritzar  textos i música de les cançons i obres. L’apunta-
dor esdevé aleshores un element valuós, una peça clau i 
indispensable, reconeguda i apreciada que des de el coverol, 
o amagat en un racó de l’escenari, ajuda actors i actrius 
llegint en veu baixa el text de tots els personatges de l’obra 
que, tot i així, de vegades es veuen obligats a improvisar. 
La vocació artística i l’entusiasme del grup de teatre és 
evident que no té límits, fins i tot els sobra temps per fer 
broma. A la crònica de l’entitat s’explica que fan una funció 
de comiat al soci Pere Màrtir Puig i Estapé, ja que, diuen, “ha 
d’anar-se’n a Amèrica”, cosa que no és certa, però que 
serveix de divertiment i excusa per fer una bona xerinola. 
Puig és un home singular, enamorat de la vila, folklorista, 
escriptor i gran ateneista. Jacint Arxer el descriu com un 
actor de caràcter, galà  jove, actor còmic, director d’escena i 
pintor escenògraf de l’Ateneu (15) 

Les instal·lacions
Essent president Francesc López Ledón, que repetia 
presidència, es fan millores al local inaugurat 5 anys abans.  
Es  posen contraportes amb vidrieres al portal i, per tal de 
donar més amplada al gimnàs, al billar i a l’espai d’assaig de 
la coral, es fa necessari traslladar l’escola a la casa número 6 
del Carrer Ample. (16)
López Ledón neix a Villaclara (Cuba), acaba els estudis de 
Medicina a Barcelona i arriba a Arenys el 1861 per substituir 
primer el doctor Liendo i, més tard, el 1866 i ja per 
quedar-s’hi, el doctor Triter. Soci fundador i Soci Honorífic de 
l’Ateneu que presideix en diverses ocasions, fa préstecs a 
l’Ateneu i renuncia a cobrar-los per dedicar el seu import a 
un Premi anual al millor estudiant de la escola (17)  

Fets més destacats
Durant l’any el país pateix una llarga i molt important onada 
de fred, “la Gran Fredorada”, amb mínimes que no han estat 
mai superades, cosa que provoca greus danys a la agricultura, 
un sector molt important aquella època;  a la vila s’arriba a -9º. 
(18) A Espanya se celebren les primeres eleccions, tan sols 
voten els homes ja que que no és fins el 1931 que el  sufragi 
no es fa universal. Als Estats Units d’Amèrica és vençut el 
darrer aixecament dels indis de Dakota i obre la Universitat 
de Stanford.

Tornant al teatre 
La reobertura l’any 1892 del Teatre Principal de propietat 
municipal, ofereix més comoditats, es deixa notar. A la 
premsa es pot llegir: inauguróse la instalación del alumbra-
do por gas y al mismo tiempo sustituyéronse las antiguas 
butacas por los cómodos y elegantes sillones que hoy 
adornan la platea y por último, se acaba de arreglar el 
escenario, pintado varias decoraciones y es empapelada la 
sala, todos los palcos, con tanto gusto, que acredita al 
artista que lo ha efectuado el joven pintor don Emilio Lloret. 
Nuestro teatro con tales reformas hállase embellecido en 
extremo y digno de Arenys de Mar. (19) 

A l’Ateneu hi ha funció 10 dies i es representen al voltant de 
25 obres, entre d’altres: El port de salvació, de Jaume Piquet, 
Un músic del Regiment, Els dos barbers, Fuera, La noche 
antes, El relámpago, de Francisco Camprodon i música de 
Asenjo Barbieri, on també actua el Cor de l’entitat amb Salva-
dor Niella a l’harmònium. 
Novament és president Josep Mª Valeta i Castelló. El cronista 
de l’entitat explica d’en Valeta que, Sos treballs varen ésser 
tants en pro de la prosperitat de la casa que el 1887, entre 
atronadors aplaudiments es nomenat Soci d’honor. Prestà 
a la societat 2672 pessetes i comprà unes quantes accions 
(20) tot i que uns anys després, el 1901, una serie de 
malentesos el porten a  enfrontaments amb la Junta Directi-
va. Gran aficionat a la fotografia, fa importants aportacions 
amb les seves ampliacions de manuscrits i pintures i, segons 
la premsa, ab sos notabilissims treballs ha arribat a adquirir 
justa fama (21) 

Les aturades durant la Quaresma 
A l’Ateneu com cada any s’aturen tant el teatre com el ball 
durant la Quaresma. Un temps que la Societat aprofita per 
fer les anomenades “Conferències Quaresmals”, unes 
trobades on respectats vilatans i il·lustres forasters exposen 
temes d’interès general que són molt ben acollides, 
esperades i reconegudes tant per part dels socis com dels 
arenyencs en general.

Fets més destacats
L’ajuntament dimiteix en ple atès que la construcció d’un 
mur que està aixecant la Companyia del Ferrocarril a l’altra 
banda de la via del tren perjudica els arenyencs. Es assaben-
tem per la premsa que a Girona són afusellats dos militars 
acusats d’afavorir l’alçament republicà; que a Manresa se 
celebra la primera assemblea de la Unió Catalanista que 
aprova les anomenades “Bases de Manresa”,  assemblea en 
què participen com a delegats  dels dos Arenys els socis 
Josep Mª Valeta i Francesc de P. Calbetó Roget.
A Espanya, es constitueix un govern liberal que presideix 
Sagasta i continuen els enfrontaments amb els marroquins. 
El Regne Unid posa sota el seu protectorat les illes Gilbert i 
Ellice situades al Oceà Pacífic. A  Sant Petersburg s'estrena 
“El Trencanous”. A Cuba es funda el Partido Revolucionario 
Cubano i a les Filipines La Hermandad Filipina. Als Estats 
Units es funda la empresa General Electric.

Continuen les reformes 
El gener del 1893, Xavier López Ledón torna a la presidència 
per tercer cop, fet que es  repeteix fins a 6 vegades. Nova-
ment es fan reformes al local. La sala d’actes se situa a la 
banda del Carrer Ample, al revés de com és ara, mentre que 
a la banda del Passeig Xifré es fa una sala de descans per a 
Socis i una habitació per al conserge. També es redistribueix 
la planta baixa tot modificant la situació del cafè i la sala de 
jocs, la Secretaria, la Biblioteca i la Sala de lectura. El dia de la 
inauguració de les reformes, el diumenge 23 de juliol, el grup 
local posa en escena la sarsuela en un sol acte, Prior i Priora-
to. La representació l’acompanya el cor de l’Ateneu que 
formen els deixebles de la classe de música i el reputat 
escenògraf senyor Don Francisco Soler i Rovirosa, (22) pintà 

i regalà el teló de boca, bastidors i bambolines (23). Soler 
Rovirosa és un artista molt obert a les innovacions, que 
renova totalment l'escenografia catalana i desenvolupa una 
nova concepció de l'espai escènic, amb l'enfosquiment de la 
sala teatral durant la representació. Durant l’any hi ha  funció 
de teatre 11 dies i es posen en escena 25 obres escollides per 
la  Comissió de Teatre, entre les quals el drama Sancho 
García, considerada la  millor obra de Zorrilla. 

El Carnaval
A finals de segle les dues grans entitats de la vila el Casino i 
l’Ateneu són els gran protagonistes de les festes de Carnaval. 
Balls del tot lluïts, i comparses i disfresses animen els dies 
que dura la festa. Les rues a la riera són molt concorregudes 
i fins i tot hi assisteix gent dels pobles del voltant.

Fets més destacats
Per cert, és nomenat alcalde Francesc de P.  Calbetó i Roget, 
soci fundador de l’Ateneu; es col·loquen bústies als estancs i 
el dia de Nadal treballadors i empresaris del ram de tapers es 
manifesten demanant: que se eleve al Gobierno instancia 
pidiendo sean protegidos sus intereses, (24). A Barcelona,  
Pallàs Latorre atempta contra el general Martínez Campos, i 
Santiago Salvador tira una bomba al Liceu i provoca 20 
morts. 
A Melilla s’inicia la “Guerra de Margallo” i, a Cuba, es reinicia la 
lluita. França converteix en colònia seva Costa d’Ivori. R. 
Diesel patenta el seu motor. Nova Zelanda es converteix en el 
primer país del món en aprovar el vot de les dones. Estats 
Units declara Hawai protectorat seu; es patenta la Coca Cola; 
i Duryea construeix el primer vehicle de gasolina. El vaixell 

anglès SS Naronic desapareix en el mar amb 74 persones a 
bord.

Més de teatre
A la premsa de l’època, hi trobem crítiques de tota mena. 
Dos exemples de l’any 1894: “Ens deixaren tan satisfets que a 
pesar de ser bastant tard de bona gana hauríem pres que 
tornessin a començar, la obra estava tan ben assajada i los 
aficionats que hi prengueren part s’esmeraren tan que 
semblaven verdaders actors i mereixen cordial felicitació”... 
(25) També referint-se a l’actuació: es presentá deixant 
ensopir al públich tant, que crech que moltes persones 
degueren fer alguna bacaina ...sos quatre actes resultaren 
de una llargaria prodigiosa,... Lo senyor Borrell que feia el 
paper de protagonista y por lo tant lo més visible, es un dels 
que contribuí en major grau a aquest resultat. Son decla-
mar es monòton, afectat y tant inoportú que cambiá a 
voltes completament lo sentit de las frases y per lo mateix  
la idea y argument que volgué posarhi son autor. Dels 
demés sols recordem haber escoltat ab alguna atenció la 
senyoreta Planas y el senyor Xena. La pessa Pluja d’estiu, va 
treure la gent de son ensopiment fentse un bon tacó de 
riurer. Hi prengueren part la senyoreta Planas y los senyors 
Bordas, Xena y Riera.... (26) Déu n’hi do, oi?... 
Durant l’any es presenten obres de Guimerà, “Pitarra”, Palà 
Marquillas, Tamayo Baus, Ferrer Codina; Constantino Gil, 
Escosura i Morrogh, i Echegaray, Bassegoda Amigó, Rodrí-
guez Rubí, Gil i Zárate, Vital Aza Álvarez- Buylla, Feliu Codina, 
Soler de las Casas ... 
Actors, i tots aquells que intervenen a la Secció, de tant en 
tant van a fer “un xeflis” que paguen amb els diners que es 
recullen un dia que s’anuncia prèviament, amb la nota que 
diu que “la recaptació es destinarà a benefici de la Secció”. 
Depenent dels diners recaptats es fa de més i de menys, de 
vegades un dinar i, si no hi arriba, un berenar, però  normal-
ment hi ha una bona assistència, aquest any hi han anat més 
de 500 espectadors. El “tec” i tot el que l’envolta serveix per 
enfortir els llaços de companyonia i amistat entre el grup i és 
un incentiu per a aquells socis que dediquen tantes hores i 
esforços al assaig i preparació de les obres. Aquesta petita 
escapada de la rutina diària constitueix per a tothom una 
gran festa de la qual no tan sols desfruiten aquell dia, sinó 
que durant molts mesos és per a tothom motiu de record i 
d’agradables comentaris... 

El teatre a finals del segle XIX és omnipresent a la vila. Al 
Casino Industrial i al Centre Moral es presenten diferents 
actes i Vetllades, es llegeixen poemes i posen en escena 
obres de teatre. Al Principal, es fa funció tant entre setmana, 
com dissabte i festius; hi actuen companyies professionals 
amb actors i actrius d’anomenada com Carmen Valero. Això 
fa que el públic es reparteixi i es redueixi el nombre d’actua-
cions  a l’entitat que, tot i així, actua  15 dies representant mes 
de 30 obres. 
El famós escenògraf Sebastià Carreres també contribueix a 
donar esplendor al teatre de l’Ateneu, i regala el teló. La 
premsa ho recull així:  Crida molt l’atenció dels intel·ligents y 
agrada molt a tothom la bonica decoració de carrer que se 
ha estrenat fa poch  en lo Teatre del Ateneo, pintada por lo 
reputat escenògraf de Barcelona Don Sebastiá Carreras. Dit 
senyor es va oferir a pintarla de franch no costant a la 
societat mes que lo preu de les pintures y de la tela (27)
Son temps de gran  ebullició del teatre. Les companyies 
professionals aprofiten els mesos d’estiu, quan a Barcelona 
es tanquen la majoria de teatres, per anar a fer gires pels 
pobles de la comarca. També l’Ateneu lloga  la Companyia de 
Antoni Tutau, amb Carlota de Mena, Tutau, Parreño i Monte-
ro, i a la representació que ofereix aquest grup hi assisteix 
molta gent, la crònica parla d’unes 500 persones. Amb tot la 
premsa diu de l’actor principal: lo senyor Tutau feia una 
cantarella que casi donava mal de cap (28)

El ball 
Tot i que segons diu la premsa referint-se a les festes de 
Carnaval, la costum de disfressar-se es va perdent i que les 
comparses varen tenir escassa animació(29), igual que en 
altres ocasions i per tal de recollir diners per als pobres de la 
vila es fa ball els 3 dies de Carnaval i també rues. El periòdic 
local referint-se als balls de l’Ateneu diu: son tan lluïts i 
animats, que no obstant de tenir la sala una cabuda com 
poques n’hi han, encara resulta petita per reunirshi la majo-
ria de joves i senyoretes com també persones majors de la 
població sens distinció de classes ni categories. (30) Els dies 
de la Festa Major a la platja de llevant prop l’edifici de 
l’entitat, es vesteix un envelat on se celebren concerts i balls 
a càrrec de prestigioses orquestres.

Fets més destacats
Entretant, a la vila, l’ajuntament tanca un acord amb la 
Companyia del Ferrocarril sobre el mur del tren; arriben de 
dos batallons d’infanteria, la Riera donava gust de puig 
semblava en vetlla de un dia de Festa Major...(31) s’instal·len 
definitivament les Germanes Filles de San Josep, per auxiliar 
malats a domicili.  Al País Basc,  s’alça la ikurriña en el primer 
batzoki. 
A la premsa es pot llegir que a Madrid s’estrena la sarsuela 
“La verbena de la paloma. Aquest any es funda el COI, 
Lumière inventa el cinematògraf, R. Kipling publica “El llibre 
de la selva.
Dvorak presenta “Simfonia del nou mon”. K.  Hamsum , el 
premi Nobel de literatura, publica la novel·la “Pa”, s’estrena 
“El llac dels cignes”. Als Estats Units  d’Amèrica, Edison 
presenta el quinetògraf, el precedent de la càmera 
cinematogràfica i ja es ven Coca-Cola. Al sud d’Austràlia, les 

dones aconsegueixen el dret a vot. Marconi descobreix la 
telefonia sense fils. Esclata la guerra entre la Xina i  el Japó.
L’any següent, 1895, l’Assemblea General torna a triar directi-
va i López Ledon continua com a President. Una vegada més 
es fan obres, ara es millora la planta baixa. Al jardí es 
construeix una galeria a tota l’amplada de l’edifici sobre la 
qual es col·loca una bonica balustrada de ferro on s’accedeix 
per mitjà de dues escales, una a cada costat; al saló – cafè, es 
posen  llums de gas nous (32). Les obres de millora del local 
són contínues i aquest afany no ha d’estranyar ja que el local 
adquirit anys abans havia estat una fàbrica de taps i en tan 
sols 3 mesos s’enllesteixen els mínims per poder-hi entrar. 
Per aquesta raó, i a mesura que s’aconsegueixen diners, es va 
adaptant a les necessitats de la societat. 
La compra de La fàbrica de taps situada al Carrer Ample 
número 22 era propietat de l’avi de Jacint Arxer Buxalleu, i va 
ser adquirida a Teresa Alsina Teis per 6 mil duros pagats en 
terminis de 500 duros “sempre que al Ateneo Arenyense li 
vingués bé”. Les obres d’adequació varen costar 19.086 
pessetes, una quantitat que  es recull entre els socis que 
aporten petites quantitats en format de préstec de 5, 10 i 15 
pessetes, entre els que destaquen Ivo Bosch, un important 
home de negocis amb de 5000 pessetes i els presidents 
Josep Mª Valeta i López Ledon de 2672,15 cada un (33). 

Quant a l’activitat teatral
El Centre Moral, una entitat catòlica del carrer de Bonaire, 
anuncia grans millores: en lo espaiós pati, si construhirá un 
teatre de Estiu, l’únic que per la temporada de calor tindria 
la vila. Al Teatre Principal continuen actuant professionals. 
Finalment l’augment de les activitats teatrals als altres locals 
de la vila es fa notar amb les noves reformes al Teatre  Princi-
pal i la contractació de Companyies professionals, l’empresa 
arrendatària del moment aconsegueix atraure espectadors i 
alguns  col·laboradors de la secció de l’entitat. És el cas de 
Pere M. Puig,  que pintà les decoracions i fou molt justament 
aplaudit (34) 
A l’Ateneu tan sols s’hi fa teatre 7 dies., comença l’any posant 
en escena la sarsuela  El juramento, de Olona i Gaztanbide, 
amb Prats, Roger, Hita, Bordas i d’altres acompanyats del Cor 
d’homes de l’entitat tots ells sota  la direcció d’Hermenegildo 
Lloveras. Vegeu el comentari del periòdic: Tots els aficionats 
que hi  prengueren part per ajudarlos s’hi distinguiren de 
modo notable, no aixís les dues tiples que vingueren de 
Barcelona per ajudarlos, puig ademés que tenien poca veu 
se presentavan y declamaban malament y per fi eren lletjas 
(35) . Un comentari espontani, però, tot i atenent el moment 
històric, totalment  desafortunat i de mal gust. 

La Secció de ball
Continua molt activa, cada festa els balls són més lluïts i 
animats. Per Carnaval es fan balls de disfresses. A la premsa 
de la comarca es pot llegir “el dijous Gras la Orquestre 
Guirretes cumpli molt bé, aumentada por los joves D. 
Joseph Oms que tocaven respectivament molt bé lo 
redoblant y D. Pere M. Puig, lo bombo (36). Per Carnaval Pere 
M. Puig, com de costum, s’encarrega d’adornar la sala ab 
brancatge i escuts alegòrics, aixís com tambe ab dos carac-
terístichs programes de ball pintats  per ell  (37).

Fets més destacats
Ja fa temps que molts joves abandonen forsosament sas 
casas per anar a defensar la Isla de Cuba (38), es diu que  la 
proporció de catalans que hi van es més alta que en altres 
llocs d’Espanya. L’editorial de la Costa de Llevant titula: 
Maleida política, i continua dient, la cosa per desgracia no 
te remei per que ‘ls pobres minyons formen ja en les filas 
camí de Cuba, ahond lo clima y las balas los delmaran (39);  
tot i que els veïns presenten queixes s’enderroca l'edifici 
anomenat “Sota Estudi”; els pagesos celebren “Sant Antoni 
dels Burros” i esperen una bona collita,  lo temps ha sigut 
mol favorable, los tarongers no varen patir gelades i els 
pèsols molt abundants es varen exportar a molt bon preu, i 
ho celebren amb tot esplendor. Mateu Montmany, conegut 
fabricant, ab una galanteria que lo fa molt estimable, 
obsequià a tots los concurrents ab un espléndit refresch en 
sa pròpia casa.(40); arriba a la vila el telèfon per a ús privat i 
el fonògraf. A Barcelona es funda la Biblioteca Publica Arús 
amb 25 mil volums. A Euskadi Sabino Arana funda el partit 
Nacionalista Basc. A Cuba els patriotes promulguen la 
Constitució de Jimaguayú i s’inicia la Guerra de la 
independència. 
Es comenta que els germans Lumière fan la primera 
exhibició d’una pel·lícula cinematogràfica; Röntgen desco-
breix els “rajos X”;  Mahler estrena la “Segona Simfonia”; A. 
Nobel disposa que les rendes de la seva fortuna es distribue-
ixin en cinc Premis, els Nobel; Popov, presenta el receptor de 
ràdio. S’obre a Estats Unids la primera fàbrica d’automòbils i 
estableix el seu Protectorat a Hawai. Mentrestant europeus 
malden per expandir el seu domini a altres territoris i els seus 
exèrcits  lluiten per guanyar posicions als continents africà i 
asiàtic.

Una nova empenta al teatre, comença una 
nova etapa  
L’any 1896 apareix una nova generació d’actors, un grup 
d’aficionats plens d’il·lusió i entusiasme que actuaran durant 
anys. El nou grup el formen A. Cassá Torrent, Josep Colomer 
Giralt, Esteve Estengre Arabia, Leandro Serra Manzanaro, 
Antón Graupera Fauria, Manel Laporta Bosch, Joaquin 
Taxonera Costa, Miquel Guri i Pujals, Joan Riera Barangé i 
Jacint Arxer Buxalleu. 
Jacint Arxer Buxalleu es fa soci essent encara molt jove, l’any 
1895. És Bibliotecari Honorífic,  Soci Honorari i Cronista de 
l’Entitat. És Mestre, una professió que sempre exerceix a la 
vila. A més d’escriure diferents articles, poemes i tres obres 
teatrals, és actor i director teatral. A partir dels anys vint del 
segle passat, escriu uns dietaris, “Efemèrides de l’Ateneu 
Arenyenc” i “Ateneo Areñense, fundació y progrés” on 
consigna els principals fets de l’entitat i de la vila i deixa 
constància d’aquelles qüestions que ell considera d’interès, 
algunes que fins i tot avui poden semblar pintoresques, però 
que s’haurien perdut si ell no les hagués recollit i que ara 
ajuden a entendre més bé el moment que va viure la societat 
i la vila a principi del segle XX. Un ateneista de gran vàlua. 
Durant l’any es representen obres d’autors com Eduard 
Vidal, que el 1864 va ser el primer a encunyar el terme 
“Renaixença”, també de Gastambide i Olona, Camprodon, 
Valverde, Conrad Roura i Bofill, Navarro, Echegaray entre 
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ENDERROC
Enderrocar. v. tr. Tirar a terra una construcció, edifici. 
Fig. enderrocar un govern
Enderroc. s. m. Acció d’enderrocar

No és intenció de parlar del fet material del 
mot, és tracta d’una aproximació simbòlica. 
Té a veure amb tot el seguit de pressions a 
què es veuen sotmeses les persones en arrib-
ar a una certa edat. Posem quaranta-cinc o 
cinquanta anys. Sobretot en el món laboral.
Res d’allò pel que han dedicat hores, dies, 
anys de la seva vida sembla tenir el més 
mínim valor. Etapes passades i superades. 
Ara arriben nous temps… i nous  emissaris. 
Són els JASP  (en castellà Jóvenes Aunque 
Suficientemente Preparados). Mà d’obra 
amb grans capacitats (teòriques) que 
lluitaran per arrabassar un lloc de treball ni 
que sigui mal pagat. Podríem dir-ne una 
mena de piranyes. Depredadors. Comença 
l’enderroc.
El tema no acaba aquí, no. Dins la piràmide 
d’ascens professional hi ha d’altres elements. 
Són els taurons: gent de mitjana edat que 
han assolit llocs de direcció. I, ja ho sabem, 
com més amunt hom puja la piràmide, 
menys lloc hi ha disponible. Són aquells que 
et criden al despatx, de bon rotllo, sembla 
que s’interessen pels teus temes personals: 
família, vida social, ambicions. I, de sobte, 
apareix la pregunta de sempre: “quant et 
queda per jubilar-te?”.

Segueixen unes recomanacions i uns bons 
consells d’allò més paternal de com cal fruir 
de la vida.
Aquests són els grans depredadors. Amb un 
somriure ben ample, això sí. I algun copet a 
l’esquena, si cal.
Al món empresarial privat això és el preludi 
de l’acomiadament per raons tècniques i 
econòmiques. A l’esfera pública això impli-
carà veure’s immers en l’ostracisme més 
brutal que hom pugui imaginar. Fins a fer-te 
avorrir el fet de prestar un servei que sembla 
que mai no ha servit per a res. L’enderroc 
s’ha consumat.
És ara quan la jubilació se’ns mostra com a 
l’alliberament final. L’abandó d’aquesta 
situació que fa pensar que, al cap i a la fi, res 
no ha servit per a res. Anar-se’n sense girar el 
cap. Fins i tot s’organitzarà un comiat que 
voldrà ser cordial, amb regalet i tot. Després, 
sempre amb un regust estrany, com de 
derrota en una guerra que mai no es va 
desitjar, et passarà pel cap, de forma accel-
erada, tota la vida transcorreguda.
Quedaran enrere piranyes i taurons prepar-
ats per a nous enderrocs. Després es menja-
ran els uns als altres.
Ja s’ho faran. Els d’aquesta generació, la de 
l’enderroc, no en té cap, de responsabilitat 
del que pugui passar. A casa s’hi estarà bé. La 
vida ens ve a rebre amb els braços oberts.      

Carles Solanes i Regattieri, soci número 407

d’altres com Guimerà, que amb el seu treball aconsegueix 
consolidar l’auge del catalanisme i una audiència clarament 
transversal pel teatre català. Entre comèdies, sarsueles i 
drames es fa 9 dies de funció, es lloguen dues companyies 
professionals, la Simó i la Tutau, i es presenta per part dels 
actors veterans, “Se desea un caballero a todo estar”, 
original del soci Salvador Badosa Rius.

Fets més destacats
A la vila hi ha un gran rebombori perquè de cop i volta 
apareix un home que s’ha amagat durant molts anys. El 
cronista deixa escrit:  es objeto de todas las conversaciones 
el caso raro de un joven que se ha encerrado en su casa 
durante 20 años, vestido con trapos de embalar corcho, sin 
afeitarse y dejado crecer el pelo. El alcalde y jefe de la Guar-
dia civil le han descubierto y ha dicho que quería escaparse 
del servicio militar, lo cual ha logrado a la edad de 42 años 
(42); D’altra banda s’obre la “Granja Paraíso”, la fàbrica de 
Licor Mollfulleda, i es renova el Forn del Vidre i comencen les 
obres d’un balneari, el Balneari Lloveras.  A Barcelona, el dia 
de Corpus Christi, es produeix un atemptat, moren i resulten 
ferides moltes persones; s’estrena el Cant de la Senyera; es 
rep  noticia de la insurrecció a Filipines.
També es comenta la primera projecció cinematogràfica a 
València; la celebració dels Primers Jocs Olímpics de l'era 
moderna i que les tropes de Menelick a Etiòpia derroten 
l’exèrcit colonial italià.

Fins aquí puc arribar per reviure el que crec que han estat els 
fets més rellevants, i una altra vegada no hi ha més espai, per 
tant en els propers Butlletins continuaré explicant aquesta 
interessant història. Fins ben aviat. 

 Josep Manuel Nogueras Iglesias, soci núm. 111

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
de socis i sòcies  2023 

 

Diumenge, 29 de gener de 2023 
2/4 de 12 del migdia – Sala d’actes 

 
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà més important de l’entitat. 

La participació dels socis i sòcies és necessària per al bon funcionament. 
 

Us demanem la vostra participació per, mitjançant el debat,  
orientar i conduir el futur de l’Ateneu. 

 



Dels Jocs Florals
Entitats públiques, privades i socis, ofereixen premis per als 
finalistes del Certamen Literari. Ho fan entre d’altres l’Ajun-
tament, el Bisbe Català, el diputat Antoni Borrell i els socis 
Ivo Bosch, Jacint Aran, Felip Ferrer, el Casino Industrial i el 
mateix Ateneu. L’any 1890, el sisè i darrer de la primera etapa 
de Jocs Florals, guanya la Flor Natural el poeta Jaume Novel-
la de Molins, amb “Amor perdut”  i Dolors Vingut i Bosch 
resulta Reina de la Festa. Presideix la Junta Directiva Josep 
Mª Valeta i Castelló, que ja ho feia des de l’any 1886, any que 
promou la compra del local. Valeta és fundador i soci d’Hon-
or, i desenvolupa durant anys una extraordinària labor en 
favor de l’Ateneu Arenyenc. Valeta és farmacèutic a la vila, 
amb botiga a la Riera, on després s’instal·la “Almacenes 
Guitart”. Un gran aficionat a la fotografia i catalaniscon-
vençut. 

Pel que fa al teatre 
La Secció, amb Hermenegildo Lloveras al capdavant com a 
director, actua 18 dies. El grup el formen  Manuel de Prats 
Casas, Francisco de Hita Coderch, Josep A. Roger Esteve, 
José Mª Bordas Barbier, Carles Xena Sala, Matías Paloma, 
Masvidal, Pere Puig, Salvador Llorens, Francisco Abad i 
Francisco Altés; els papers femenins els interpreten actrius 
professionals forasteres -les dones de la vila no comencen a 
actuar fins ben entrat el segle XX-, i aquest any son contract-
ades dues actrius que actúen a Barcelona: la senyoreta 
Planas, que acompanyada d’en Carles Xena  interpreta el duo  
Y yo te amo, i la senyora Hermosilla, per actuar a la sarsuela 
Jugar con fuego. Entre drames, comèdies i sarsueles, tant en 
català com en  castellà, el 1891 el grup representa unes 40 
obres de variades temàtiques i autors, Anton Ferrer i Codina, 
Zorrilla, Frederic Soler “Pitarra”, Barbieri, ...
Actors i actrius, a més dels assajos, es veuen obligats a 
memoritzar  textos i música de les cançons i obres. L’apunta-
dor esdevé aleshores un element valuós, una peça clau i 
indispensable, reconeguda i apreciada que des de el coverol, 
o amagat en un racó de l’escenari, ajuda actors i actrius 
llegint en veu baixa el text de tots els personatges de l’obra 
que, tot i així, de vegades es veuen obligats a improvisar. 
La vocació artística i l’entusiasme del grup de teatre és 
evident que no té límits, fins i tot els sobra temps per fer 
broma. A la crònica de l’entitat s’explica que fan una funció 
de comiat al soci Pere Màrtir Puig i Estapé, ja que, diuen, “ha 
d’anar-se’n a Amèrica”, cosa que no és certa, però que 
serveix de divertiment i excusa per fer una bona xerinola. 
Puig és un home singular, enamorat de la vila, folklorista, 
escriptor i gran ateneista. Jacint Arxer el descriu com un 
actor de caràcter, galà  jove, actor còmic, director d’escena i 
pintor escenògraf de l’Ateneu (15) 

Les instal·lacions
Essent president Francesc López Ledón, que repetia 
presidència, es fan millores al local inaugurat 5 anys abans.  
Es  posen contraportes amb vidrieres al portal i, per tal de 
donar més amplada al gimnàs, al billar i a l’espai d’assaig de 
la coral, es fa necessari traslladar l’escola a la casa número 6 
del Carrer Ample. (16)
López Ledón neix a Villaclara (Cuba), acaba els estudis de 
Medicina a Barcelona i arriba a Arenys el 1861 per substituir 
primer el doctor Liendo i, més tard, el 1866 i ja per 
quedar-s’hi, el doctor Triter. Soci fundador i Soci Honorífic de 
l’Ateneu que presideix en diverses ocasions, fa préstecs a 
l’Ateneu i renuncia a cobrar-los per dedicar el seu import a 
un Premi anual al millor estudiant de la escola (17)  

Fets més destacats
Durant l’any el país pateix una llarga i molt important onada 
de fred, “la Gran Fredorada”, amb mínimes que no han estat 
mai superades, cosa que provoca greus danys a la agricultura, 
un sector molt important aquella època;  a la vila s’arriba a -9º. 
(18) A Espanya se celebren les primeres eleccions, tan sols 
voten els homes ja que que no és fins el 1931 que el  sufragi 
no es fa universal. Als Estats Units d’Amèrica és vençut el 
darrer aixecament dels indis de Dakota i obre la Universitat 
de Stanford.

Tornant al teatre 
La reobertura l’any 1892 del Teatre Principal de propietat 
municipal, ofereix més comoditats, es deixa notar. A la 
premsa es pot llegir: inauguróse la instalación del alumbra-
do por gas y al mismo tiempo sustituyéronse las antiguas 
butacas por los cómodos y elegantes sillones que hoy 
adornan la platea y por último, se acaba de arreglar el 
escenario, pintado varias decoraciones y es empapelada la 
sala, todos los palcos, con tanto gusto, que acredita al 
artista que lo ha efectuado el joven pintor don Emilio Lloret. 
Nuestro teatro con tales reformas hállase embellecido en 
extremo y digno de Arenys de Mar. (19) 

A l’Ateneu hi ha funció 10 dies i es representen al voltant de 
25 obres, entre d’altres: El port de salvació, de Jaume Piquet, 
Un músic del Regiment, Els dos barbers, Fuera, La noche 
antes, El relámpago, de Francisco Camprodon i música de 
Asenjo Barbieri, on també actua el Cor de l’entitat amb Salva-
dor Niella a l’harmònium. 
Novament és president Josep Mª Valeta i Castelló. El cronista 
de l’entitat explica d’en Valeta que, Sos treballs varen ésser 
tants en pro de la prosperitat de la casa que el 1887, entre 
atronadors aplaudiments es nomenat Soci d’honor. Prestà 
a la societat 2672 pessetes i comprà unes quantes accions 
(20) tot i que uns anys després, el 1901, una serie de 
malentesos el porten a  enfrontaments amb la Junta Directi-
va. Gran aficionat a la fotografia, fa importants aportacions 
amb les seves ampliacions de manuscrits i pintures i, segons 
la premsa, ab sos notabilissims treballs ha arribat a adquirir 
justa fama (21) 

Les aturades durant la Quaresma 
A l’Ateneu com cada any s’aturen tant el teatre com el ball 
durant la Quaresma. Un temps que la Societat aprofita per 
fer les anomenades “Conferències Quaresmals”, unes 
trobades on respectats vilatans i il·lustres forasters exposen 
temes d’interès general que són molt ben acollides, 
esperades i reconegudes tant per part dels socis com dels 
arenyencs en general.

Fets més destacats
L’ajuntament dimiteix en ple atès que la construcció d’un 
mur que està aixecant la Companyia del Ferrocarril a l’altra 
banda de la via del tren perjudica els arenyencs. Es assaben-
tem per la premsa que a Girona són afusellats dos militars 
acusats d’afavorir l’alçament republicà; que a Manresa se 
celebra la primera assemblea de la Unió Catalanista que 
aprova les anomenades “Bases de Manresa”,  assemblea en 
què participen com a delegats  dels dos Arenys els socis 
Josep Mª Valeta i Francesc de P. Calbetó Roget.
A Espanya, es constitueix un govern liberal que presideix 
Sagasta i continuen els enfrontaments amb els marroquins. 
El Regne Unid posa sota el seu protectorat les illes Gilbert i 
Ellice situades al Oceà Pacífic. A  Sant Petersburg s'estrena 
“El Trencanous”. A Cuba es funda el Partido Revolucionario 
Cubano i a les Filipines La Hermandad Filipina. Als Estats 
Units es funda la empresa General Electric.

Continuen les reformes 
El gener del 1893, Xavier López Ledón torna a la presidència 
per tercer cop, fet que es  repeteix fins a 6 vegades. Nova-
ment es fan reformes al local. La sala d’actes se situa a la 
banda del Carrer Ample, al revés de com és ara, mentre que 
a la banda del Passeig Xifré es fa una sala de descans per a 
Socis i una habitació per al conserge. També es redistribueix 
la planta baixa tot modificant la situació del cafè i la sala de 
jocs, la Secretaria, la Biblioteca i la Sala de lectura. El dia de la 
inauguració de les reformes, el diumenge 23 de juliol, el grup 
local posa en escena la sarsuela en un sol acte, Prior i Priora-
to. La representació l’acompanya el cor de l’Ateneu que 
formen els deixebles de la classe de música i el reputat 
escenògraf senyor Don Francisco Soler i Rovirosa, (22) pintà 

i regalà el teló de boca, bastidors i bambolines (23). Soler 
Rovirosa és un artista molt obert a les innovacions, que 
renova totalment l'escenografia catalana i desenvolupa una 
nova concepció de l'espai escènic, amb l'enfosquiment de la 
sala teatral durant la representació. Durant l’any hi ha  funció 
de teatre 11 dies i es posen en escena 25 obres escollides per 
la  Comissió de Teatre, entre les quals el drama Sancho 
García, considerada la  millor obra de Zorrilla. 

El Carnaval
A finals de segle les dues grans entitats de la vila el Casino i 
l’Ateneu són els gran protagonistes de les festes de Carnaval. 
Balls del tot lluïts, i comparses i disfresses animen els dies 
que dura la festa. Les rues a la riera són molt concorregudes 
i fins i tot hi assisteix gent dels pobles del voltant.

Fets més destacats
Per cert, és nomenat alcalde Francesc de P.  Calbetó i Roget, 
soci fundador de l’Ateneu; es col·loquen bústies als estancs i 
el dia de Nadal treballadors i empresaris del ram de tapers es 
manifesten demanant: que se eleve al Gobierno instancia 
pidiendo sean protegidos sus intereses, (24). A Barcelona,  
Pallàs Latorre atempta contra el general Martínez Campos, i 
Santiago Salvador tira una bomba al Liceu i provoca 20 
morts. 
A Melilla s’inicia la “Guerra de Margallo” i, a Cuba, es reinicia la 
lluita. França converteix en colònia seva Costa d’Ivori. R. 
Diesel patenta el seu motor. Nova Zelanda es converteix en el 
primer país del món en aprovar el vot de les dones. Estats 
Units declara Hawai protectorat seu; es patenta la Coca Cola; 
i Duryea construeix el primer vehicle de gasolina. El vaixell 

anglès SS Naronic desapareix en el mar amb 74 persones a 
bord.

Més de teatre
A la premsa de l’època, hi trobem crítiques de tota mena. 
Dos exemples de l’any 1894: “Ens deixaren tan satisfets que a 
pesar de ser bastant tard de bona gana hauríem pres que 
tornessin a començar, la obra estava tan ben assajada i los 
aficionats que hi prengueren part s’esmeraren tan que 
semblaven verdaders actors i mereixen cordial felicitació”... 
(25) També referint-se a l’actuació: es presentá deixant 
ensopir al públich tant, que crech que moltes persones 
degueren fer alguna bacaina ...sos quatre actes resultaren 
de una llargaria prodigiosa,... Lo senyor Borrell que feia el 
paper de protagonista y por lo tant lo més visible, es un dels 
que contribuí en major grau a aquest resultat. Son decla-
mar es monòton, afectat y tant inoportú que cambiá a 
voltes completament lo sentit de las frases y per lo mateix  
la idea y argument que volgué posarhi son autor. Dels 
demés sols recordem haber escoltat ab alguna atenció la 
senyoreta Planas y el senyor Xena. La pessa Pluja d’estiu, va 
treure la gent de son ensopiment fentse un bon tacó de 
riurer. Hi prengueren part la senyoreta Planas y los senyors 
Bordas, Xena y Riera.... (26) Déu n’hi do, oi?... 
Durant l’any es presenten obres de Guimerà, “Pitarra”, Palà 
Marquillas, Tamayo Baus, Ferrer Codina; Constantino Gil, 
Escosura i Morrogh, i Echegaray, Bassegoda Amigó, Rodrí-
guez Rubí, Gil i Zárate, Vital Aza Álvarez- Buylla, Feliu Codina, 
Soler de las Casas ... 
Actors, i tots aquells que intervenen a la Secció, de tant en 
tant van a fer “un xeflis” que paguen amb els diners que es 
recullen un dia que s’anuncia prèviament, amb la nota que 
diu que “la recaptació es destinarà a benefici de la Secció”. 
Depenent dels diners recaptats es fa de més i de menys, de 
vegades un dinar i, si no hi arriba, un berenar, però  normal-
ment hi ha una bona assistència, aquest any hi han anat més 
de 500 espectadors. El “tec” i tot el que l’envolta serveix per 
enfortir els llaços de companyonia i amistat entre el grup i és 
un incentiu per a aquells socis que dediquen tantes hores i 
esforços al assaig i preparació de les obres. Aquesta petita 
escapada de la rutina diària constitueix per a tothom una 
gran festa de la qual no tan sols desfruiten aquell dia, sinó 
que durant molts mesos és per a tothom motiu de record i 
d’agradables comentaris... 

El teatre a finals del segle XIX és omnipresent a la vila. Al 
Casino Industrial i al Centre Moral es presenten diferents 
actes i Vetllades, es llegeixen poemes i posen en escena 
obres de teatre. Al Principal, es fa funció tant entre setmana, 
com dissabte i festius; hi actuen companyies professionals 
amb actors i actrius d’anomenada com Carmen Valero. Això 
fa que el públic es reparteixi i es redueixi el nombre d’actua-
cions  a l’entitat que, tot i així, actua  15 dies representant mes 
de 30 obres. 
El famós escenògraf Sebastià Carreres també contribueix a 
donar esplendor al teatre de l’Ateneu, i regala el teló. La 
premsa ho recull així:  Crida molt l’atenció dels intel·ligents y 
agrada molt a tothom la bonica decoració de carrer que se 
ha estrenat fa poch  en lo Teatre del Ateneo, pintada por lo 
reputat escenògraf de Barcelona Don Sebastiá Carreras. Dit 
senyor es va oferir a pintarla de franch no costant a la 
societat mes que lo preu de les pintures y de la tela (27)
Son temps de gran  ebullició del teatre. Les companyies 
professionals aprofiten els mesos d’estiu, quan a Barcelona 
es tanquen la majoria de teatres, per anar a fer gires pels 
pobles de la comarca. També l’Ateneu lloga  la Companyia de 
Antoni Tutau, amb Carlota de Mena, Tutau, Parreño i Monte-
ro, i a la representació que ofereix aquest grup hi assisteix 
molta gent, la crònica parla d’unes 500 persones. Amb tot la 
premsa diu de l’actor principal: lo senyor Tutau feia una 
cantarella que casi donava mal de cap (28)

El ball 
Tot i que segons diu la premsa referint-se a les festes de 
Carnaval, la costum de disfressar-se es va perdent i que les 
comparses varen tenir escassa animació(29), igual que en 
altres ocasions i per tal de recollir diners per als pobres de la 
vila es fa ball els 3 dies de Carnaval i també rues. El periòdic 
local referint-se als balls de l’Ateneu diu: son tan lluïts i 
animats, que no obstant de tenir la sala una cabuda com 
poques n’hi han, encara resulta petita per reunirshi la majo-
ria de joves i senyoretes com també persones majors de la 
població sens distinció de classes ni categories. (30) Els dies 
de la Festa Major a la platja de llevant prop l’edifici de 
l’entitat, es vesteix un envelat on se celebren concerts i balls 
a càrrec de prestigioses orquestres.

Fets més destacats
Entretant, a la vila, l’ajuntament tanca un acord amb la 
Companyia del Ferrocarril sobre el mur del tren; arriben de 
dos batallons d’infanteria, la Riera donava gust de puig 
semblava en vetlla de un dia de Festa Major...(31) s’instal·len 
definitivament les Germanes Filles de San Josep, per auxiliar 
malats a domicili.  Al País Basc,  s’alça la ikurriña en el primer 
batzoki. 
A la premsa es pot llegir que a Madrid s’estrena la sarsuela 
“La verbena de la paloma. Aquest any es funda el COI, 
Lumière inventa el cinematògraf, R. Kipling publica “El llibre 
de la selva.
Dvorak presenta “Simfonia del nou mon”. K.  Hamsum , el 
premi Nobel de literatura, publica la novel·la “Pa”, s’estrena 
“El llac dels cignes”. Als Estats Units  d’Amèrica, Edison 
presenta el quinetògraf, el precedent de la càmera 
cinematogràfica i ja es ven Coca-Cola. Al sud d’Austràlia, les 

dones aconsegueixen el dret a vot. Marconi descobreix la 
telefonia sense fils. Esclata la guerra entre la Xina i  el Japó.
L’any següent, 1895, l’Assemblea General torna a triar directi-
va i López Ledon continua com a President. Una vegada més 
es fan obres, ara es millora la planta baixa. Al jardí es 
construeix una galeria a tota l’amplada de l’edifici sobre la 
qual es col·loca una bonica balustrada de ferro on s’accedeix 
per mitjà de dues escales, una a cada costat; al saló – cafè, es 
posen  llums de gas nous (32). Les obres de millora del local 
són contínues i aquest afany no ha d’estranyar ja que el local 
adquirit anys abans havia estat una fàbrica de taps i en tan 
sols 3 mesos s’enllesteixen els mínims per poder-hi entrar. 
Per aquesta raó, i a mesura que s’aconsegueixen diners, es va 
adaptant a les necessitats de la societat. 
La compra de La fàbrica de taps situada al Carrer Ample 
número 22 era propietat de l’avi de Jacint Arxer Buxalleu, i va 
ser adquirida a Teresa Alsina Teis per 6 mil duros pagats en 
terminis de 500 duros “sempre que al Ateneo Arenyense li 
vingués bé”. Les obres d’adequació varen costar 19.086 
pessetes, una quantitat que  es recull entre els socis que 
aporten petites quantitats en format de préstec de 5, 10 i 15 
pessetes, entre els que destaquen Ivo Bosch, un important 
home de negocis amb de 5000 pessetes i els presidents 
Josep Mª Valeta i López Ledon de 2672,15 cada un (33). 

Quant a l’activitat teatral
El Centre Moral, una entitat catòlica del carrer de Bonaire, 
anuncia grans millores: en lo espaiós pati, si construhirá un 
teatre de Estiu, l’únic que per la temporada de calor tindria 
la vila. Al Teatre Principal continuen actuant professionals. 
Finalment l’augment de les activitats teatrals als altres locals 
de la vila es fa notar amb les noves reformes al Teatre  Princi-
pal i la contractació de Companyies professionals, l’empresa 
arrendatària del moment aconsegueix atraure espectadors i 
alguns  col·laboradors de la secció de l’entitat. És el cas de 
Pere M. Puig,  que pintà les decoracions i fou molt justament 
aplaudit (34) 
A l’Ateneu tan sols s’hi fa teatre 7 dies., comença l’any posant 
en escena la sarsuela  El juramento, de Olona i Gaztanbide, 
amb Prats, Roger, Hita, Bordas i d’altres acompanyats del Cor 
d’homes de l’entitat tots ells sota  la direcció d’Hermenegildo 
Lloveras. Vegeu el comentari del periòdic: Tots els aficionats 
que hi  prengueren part per ajudarlos s’hi distinguiren de 
modo notable, no aixís les dues tiples que vingueren de 
Barcelona per ajudarlos, puig ademés que tenien poca veu 
se presentavan y declamaban malament y per fi eren lletjas 
(35) . Un comentari espontani, però, tot i atenent el moment 
històric, totalment  desafortunat i de mal gust. 

La Secció de ball
Continua molt activa, cada festa els balls són més lluïts i 
animats. Per Carnaval es fan balls de disfresses. A la premsa 
de la comarca es pot llegir “el dijous Gras la Orquestre 
Guirretes cumpli molt bé, aumentada por los joves D. 
Joseph Oms que tocaven respectivament molt bé lo 
redoblant y D. Pere M. Puig, lo bombo (36). Per Carnaval Pere 
M. Puig, com de costum, s’encarrega d’adornar la sala ab 
brancatge i escuts alegòrics, aixís com tambe ab dos carac-
terístichs programes de ball pintats  per ell  (37).

Fets més destacats
Ja fa temps que molts joves abandonen forsosament sas 
casas per anar a defensar la Isla de Cuba (38), es diu que  la 
proporció de catalans que hi van es més alta que en altres 
llocs d’Espanya. L’editorial de la Costa de Llevant titula: 
Maleida política, i continua dient, la cosa per desgracia no 
te remei per que ‘ls pobres minyons formen ja en les filas 
camí de Cuba, ahond lo clima y las balas los delmaran (39);  
tot i que els veïns presenten queixes s’enderroca l'edifici 
anomenat “Sota Estudi”; els pagesos celebren “Sant Antoni 
dels Burros” i esperen una bona collita,  lo temps ha sigut 
mol favorable, los tarongers no varen patir gelades i els 
pèsols molt abundants es varen exportar a molt bon preu, i 
ho celebren amb tot esplendor. Mateu Montmany, conegut 
fabricant, ab una galanteria que lo fa molt estimable, 
obsequià a tots los concurrents ab un espléndit refresch en 
sa pròpia casa.(40); arriba a la vila el telèfon per a ús privat i 
el fonògraf. A Barcelona es funda la Biblioteca Publica Arús 
amb 25 mil volums. A Euskadi Sabino Arana funda el partit 
Nacionalista Basc. A Cuba els patriotes promulguen la 
Constitució de Jimaguayú i s’inicia la Guerra de la 
independència. 
Es comenta que els germans Lumière fan la primera 
exhibició d’una pel·lícula cinematogràfica; Röntgen desco-
breix els “rajos X”;  Mahler estrena la “Segona Simfonia”; A. 
Nobel disposa que les rendes de la seva fortuna es distribue-
ixin en cinc Premis, els Nobel; Popov, presenta el receptor de 
ràdio. S’obre a Estats Unids la primera fàbrica d’automòbils i 
estableix el seu Protectorat a Hawai. Mentrestant europeus 
malden per expandir el seu domini a altres territoris i els seus 
exèrcits  lluiten per guanyar posicions als continents africà i 
asiàtic.

Una nova empenta al teatre, comença una 
nova etapa  
L’any 1896 apareix una nova generació d’actors, un grup 
d’aficionats plens d’il·lusió i entusiasme que actuaran durant 
anys. El nou grup el formen A. Cassá Torrent, Josep Colomer 
Giralt, Esteve Estengre Arabia, Leandro Serra Manzanaro, 
Antón Graupera Fauria, Manel Laporta Bosch, Joaquin 
Taxonera Costa, Miquel Guri i Pujals, Joan Riera Barangé i 
Jacint Arxer Buxalleu. 
Jacint Arxer Buxalleu es fa soci essent encara molt jove, l’any 
1895. És Bibliotecari Honorífic,  Soci Honorari i Cronista de 
l’Entitat. És Mestre, una professió que sempre exerceix a la 
vila. A més d’escriure diferents articles, poemes i tres obres 
teatrals, és actor i director teatral. A partir dels anys vint del 
segle passat, escriu uns dietaris, “Efemèrides de l’Ateneu 
Arenyenc” i “Ateneo Areñense, fundació y progrés” on 
consigna els principals fets de l’entitat i de la vila i deixa 
constància d’aquelles qüestions que ell considera d’interès, 
algunes que fins i tot avui poden semblar pintoresques, però 
que s’haurien perdut si ell no les hagués recollit i que ara 
ajuden a entendre més bé el moment que va viure la societat 
i la vila a principi del segle XX. Un ateneista de gran vàlua. 
Durant l’any es representen obres d’autors com Eduard 
Vidal, que el 1864 va ser el primer a encunyar el terme 
“Renaixença”, també de Gastambide i Olona, Camprodon, 
Valverde, Conrad Roura i Bofill, Navarro, Echegaray entre 
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Roser, nascuda a Calella, però arenyenca total, oi?
Sí, cert, vaig nàixer a Calella, concretament al barri 
de Pekín, del qual em sento orgullosa, però hi vaig 
viure només fins als 20 anys que és quan vaig venir 
a Arenys.

Fins i tot de Calella vas ser-ne “pubilla”?
És veritat, l’any 1969 vaig ser-ne elegida “pubilla”.

I artista. Com va anar l’afició a la pintura?
De molt joveneta ja em sentia del tot aficionada al 
dibuix i la pintura. De petita, acoloria dibuixos 
d’alguns llibres que arreplegava. De més gran, 
potser la meva professió d’esteticista també m’hi devia ajudar. Quan vaig arribar a Arenys, de seguida 
vaig mirar  d’anar a instruir-me més als estudis de dibuix i pintura que hi havia. I, amb el pas dels 
temps,  la pintura ha esdevingut una part important de la meva vida.

Has exposat en diferents llocs.
La major part de vegades com a integrant del grup “Mitjanit”, que som quatre artistes que pintem a 
vuit mans; però també individualment he exposat a Calella, Llançà, unes quantes vegades a Arenys. A 
Llançà, un any vaig guanyar el segon premi CIUTAT DE GIRONA i un altre “el primer premi PINZELL 
D’OR” d’aquarel·les.

A part de la pintura i la família sabem que tens moltes activitats. Ens en fas cinc cèntims?
Faig “tai Txí”, canto góspel, i aquí a l’Ateneu practico la dansa, ja fa alguns anys que participo en la 
lectura dramatitzada del “Poema de Nadal”, en el “Cafè literari”, en el curs de Literatura. He maquillat 
molts grups de gent de teatre i de cavalcades Reials. Ara m’he inscrit en el taller de pessebres. Vaja, 
que no m’avorreixo gens ni mica.

També ets una de les participants i “fundadores” del billar femení. Què ens en pots dir?
L’any passat, un grup de dones que contemplàvem el final de curs i el lliurament de premis del grup 
d’homes de l’Ateneu que practiquen aquest esport ens vam engrescar a intentar-ho nosaltres. El 
resultat és que som un grup de 7 o 8 que cada dimecres a la tarda passem un parell d’hores practi-
cant. Ens fa molta il·lusió i ho passem molt bé. Des d’aquí convido a totes aquelles sòcies que els 
sembli que els pot agradar que vinguin a provar-ho.

Ara has fet donació a l’Ateneu d’un quadre relacionat amb l’obra de Felix Cucurull, el teu sogre.
Sí, un quadre dedicat a la poesia de Fèlix Cucurull. Concretament forma part del poema “Altres Mons”. 
M’ha fet molta il·lusió fer aquesta obra basada en un dels poemes que més m’agrada i que hagi estat 
col·locat a la sala que porta el seu nom.

Doncs en nom de l’Ateneu, moltes gràcies, Roser, per la teva col·laboració i sobretot ara  i especial-
ment per aquesta donació. 

Redacció

d’altres com Guimerà, que amb el seu treball aconsegueix 
consolidar l’auge del catalanisme i una audiència clarament 
transversal pel teatre català. Entre comèdies, sarsueles i 
drames es fa 9 dies de funció, es lloguen dues companyies 
professionals, la Simó i la Tutau, i es presenta per part dels 
actors veterans, “Se desea un caballero a todo estar”, 
original del soci Salvador Badosa Rius.

Fets més destacats
A la vila hi ha un gran rebombori perquè de cop i volta 
apareix un home que s’ha amagat durant molts anys. El 
cronista deixa escrit:  es objeto de todas las conversaciones 
el caso raro de un joven que se ha encerrado en su casa 
durante 20 años, vestido con trapos de embalar corcho, sin 
afeitarse y dejado crecer el pelo. El alcalde y jefe de la Guar-
dia civil le han descubierto y ha dicho que quería escaparse 
del servicio militar, lo cual ha logrado a la edad de 42 años 
(42); D’altra banda s’obre la “Granja Paraíso”, la fàbrica de 
Licor Mollfulleda, i es renova el Forn del Vidre i comencen les 
obres d’un balneari, el Balneari Lloveras.  A Barcelona, el dia 
de Corpus Christi, es produeix un atemptat, moren i resulten 
ferides moltes persones; s’estrena el Cant de la Senyera; es 
rep  noticia de la insurrecció a Filipines.
També es comenta la primera projecció cinematogràfica a 
València; la celebració dels Primers Jocs Olímpics de l'era 
moderna i que les tropes de Menelick a Etiòpia derroten 
l’exèrcit colonial italià.

Fins aquí puc arribar per reviure el que crec que han estat els 
fets més rellevants, i una altra vegada no hi ha més espai, per 
tant en els propers Butlletins continuaré explicant aquesta 
interessant història. Fins ben aviat. 
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Dels Jocs Florals
Entitats públiques, privades i socis, ofereixen premis per als 
finalistes del Certamen Literari. Ho fan entre d’altres l’Ajun-
tament, el Bisbe Català, el diputat Antoni Borrell i els socis 
Ivo Bosch, Jacint Aran, Felip Ferrer, el Casino Industrial i el 
mateix Ateneu. L’any 1890, el sisè i darrer de la primera etapa 
de Jocs Florals, guanya la Flor Natural el poeta Jaume Novel-
la de Molins, amb “Amor perdut”  i Dolors Vingut i Bosch 
resulta Reina de la Festa. Presideix la Junta Directiva Josep 
Mª Valeta i Castelló, que ja ho feia des de l’any 1886, any que 
promou la compra del local. Valeta és fundador i soci d’Hon-
or, i desenvolupa durant anys una extraordinària labor en 
favor de l’Ateneu Arenyenc. Valeta és farmacèutic a la vila, 
amb botiga a la Riera, on després s’instal·la “Almacenes 
Guitart”. Un gran aficionat a la fotografia i catalaniscon-
vençut. 

Pel que fa al teatre 
La Secció, amb Hermenegildo Lloveras al capdavant com a 
director, actua 18 dies. El grup el formen  Manuel de Prats 
Casas, Francisco de Hita Coderch, Josep A. Roger Esteve, 
José Mª Bordas Barbier, Carles Xena Sala, Matías Paloma, 
Masvidal, Pere Puig, Salvador Llorens, Francisco Abad i 
Francisco Altés; els papers femenins els interpreten actrius 
professionals forasteres -les dones de la vila no comencen a 
actuar fins ben entrat el segle XX-, i aquest any son contract-
ades dues actrius que actúen a Barcelona: la senyoreta 
Planas, que acompanyada d’en Carles Xena  interpreta el duo  
Y yo te amo, i la senyora Hermosilla, per actuar a la sarsuela 
Jugar con fuego. Entre drames, comèdies i sarsueles, tant en 
català com en  castellà, el 1891 el grup representa unes 40 
obres de variades temàtiques i autors, Anton Ferrer i Codina, 
Zorrilla, Frederic Soler “Pitarra”, Barbieri, ...
Actors i actrius, a més dels assajos, es veuen obligats a 
memoritzar  textos i música de les cançons i obres. L’apunta-
dor esdevé aleshores un element valuós, una peça clau i 
indispensable, reconeguda i apreciada que des de el coverol, 
o amagat en un racó de l’escenari, ajuda actors i actrius 
llegint en veu baixa el text de tots els personatges de l’obra 
que, tot i així, de vegades es veuen obligats a improvisar. 
La vocació artística i l’entusiasme del grup de teatre és 
evident que no té límits, fins i tot els sobra temps per fer 
broma. A la crònica de l’entitat s’explica que fan una funció 
de comiat al soci Pere Màrtir Puig i Estapé, ja que, diuen, “ha 
d’anar-se’n a Amèrica”, cosa que no és certa, però que 
serveix de divertiment i excusa per fer una bona xerinola. 
Puig és un home singular, enamorat de la vila, folklorista, 
escriptor i gran ateneista. Jacint Arxer el descriu com un 
actor de caràcter, galà  jove, actor còmic, director d’escena i 
pintor escenògraf de l’Ateneu (15) 

Les instal·lacions
Essent president Francesc López Ledón, que repetia 
presidència, es fan millores al local inaugurat 5 anys abans.  
Es  posen contraportes amb vidrieres al portal i, per tal de 
donar més amplada al gimnàs, al billar i a l’espai d’assaig de 
la coral, es fa necessari traslladar l’escola a la casa número 6 
del Carrer Ample. (16)
López Ledón neix a Villaclara (Cuba), acaba els estudis de 
Medicina a Barcelona i arriba a Arenys el 1861 per substituir 
primer el doctor Liendo i, més tard, el 1866 i ja per 
quedar-s’hi, el doctor Triter. Soci fundador i Soci Honorífic de 
l’Ateneu que presideix en diverses ocasions, fa préstecs a 
l’Ateneu i renuncia a cobrar-los per dedicar el seu import a 
un Premi anual al millor estudiant de la escola (17)  

Fets més destacats
Durant l’any el país pateix una llarga i molt important onada 
de fred, “la Gran Fredorada”, amb mínimes que no han estat 
mai superades, cosa que provoca greus danys a la agricultura, 
un sector molt important aquella època;  a la vila s’arriba a -9º. 
(18) A Espanya se celebren les primeres eleccions, tan sols 
voten els homes ja que que no és fins el 1931 que el  sufragi 
no es fa universal. Als Estats Units d’Amèrica és vençut el 
darrer aixecament dels indis de Dakota i obre la Universitat 
de Stanford.

Tornant al teatre 
La reobertura l’any 1892 del Teatre Principal de propietat 
municipal, ofereix més comoditats, es deixa notar. A la 
premsa es pot llegir: inauguróse la instalación del alumbra-
do por gas y al mismo tiempo sustituyéronse las antiguas 
butacas por los cómodos y elegantes sillones que hoy 
adornan la platea y por último, se acaba de arreglar el 
escenario, pintado varias decoraciones y es empapelada la 
sala, todos los palcos, con tanto gusto, que acredita al 
artista que lo ha efectuado el joven pintor don Emilio Lloret. 
Nuestro teatro con tales reformas hállase embellecido en 
extremo y digno de Arenys de Mar. (19) 

A l’Ateneu hi ha funció 10 dies i es representen al voltant de 
25 obres, entre d’altres: El port de salvació, de Jaume Piquet, 
Un músic del Regiment, Els dos barbers, Fuera, La noche 
antes, El relámpago, de Francisco Camprodon i música de 
Asenjo Barbieri, on també actua el Cor de l’entitat amb Salva-
dor Niella a l’harmònium. 
Novament és president Josep Mª Valeta i Castelló. El cronista 
de l’entitat explica d’en Valeta que, Sos treballs varen ésser 
tants en pro de la prosperitat de la casa que el 1887, entre 
atronadors aplaudiments es nomenat Soci d’honor. Prestà 
a la societat 2672 pessetes i comprà unes quantes accions 
(20) tot i que uns anys després, el 1901, una serie de 
malentesos el porten a  enfrontaments amb la Junta Directi-
va. Gran aficionat a la fotografia, fa importants aportacions 
amb les seves ampliacions de manuscrits i pintures i, segons 
la premsa, ab sos notabilissims treballs ha arribat a adquirir 
justa fama (21) 

Les aturades durant la Quaresma 
A l’Ateneu com cada any s’aturen tant el teatre com el ball 
durant la Quaresma. Un temps que la Societat aprofita per 
fer les anomenades “Conferències Quaresmals”, unes 
trobades on respectats vilatans i il·lustres forasters exposen 
temes d’interès general que són molt ben acollides, 
esperades i reconegudes tant per part dels socis com dels 
arenyencs en general.

Fets més destacats
L’ajuntament dimiteix en ple atès que la construcció d’un 
mur que està aixecant la Companyia del Ferrocarril a l’altra 
banda de la via del tren perjudica els arenyencs. Es assaben-
tem per la premsa que a Girona són afusellats dos militars 
acusats d’afavorir l’alçament republicà; que a Manresa se 
celebra la primera assemblea de la Unió Catalanista que 
aprova les anomenades “Bases de Manresa”,  assemblea en 
què participen com a delegats  dels dos Arenys els socis 
Josep Mª Valeta i Francesc de P. Calbetó Roget.
A Espanya, es constitueix un govern liberal que presideix 
Sagasta i continuen els enfrontaments amb els marroquins. 
El Regne Unid posa sota el seu protectorat les illes Gilbert i 
Ellice situades al Oceà Pacífic. A  Sant Petersburg s'estrena 
“El Trencanous”. A Cuba es funda el Partido Revolucionario 
Cubano i a les Filipines La Hermandad Filipina. Als Estats 
Units es funda la empresa General Electric.

Continuen les reformes 
El gener del 1893, Xavier López Ledón torna a la presidència 
per tercer cop, fet que es  repeteix fins a 6 vegades. Nova-
ment es fan reformes al local. La sala d’actes se situa a la 
banda del Carrer Ample, al revés de com és ara, mentre que 
a la banda del Passeig Xifré es fa una sala de descans per a 
Socis i una habitació per al conserge. També es redistribueix 
la planta baixa tot modificant la situació del cafè i la sala de 
jocs, la Secretaria, la Biblioteca i la Sala de lectura. El dia de la 
inauguració de les reformes, el diumenge 23 de juliol, el grup 
local posa en escena la sarsuela en un sol acte, Prior i Priora-
to. La representació l’acompanya el cor de l’Ateneu que 
formen els deixebles de la classe de música i el reputat 
escenògraf senyor Don Francisco Soler i Rovirosa, (22) pintà 

i regalà el teló de boca, bastidors i bambolines (23). Soler 
Rovirosa és un artista molt obert a les innovacions, que 
renova totalment l'escenografia catalana i desenvolupa una 
nova concepció de l'espai escènic, amb l'enfosquiment de la 
sala teatral durant la representació. Durant l’any hi ha  funció 
de teatre 11 dies i es posen en escena 25 obres escollides per 
la  Comissió de Teatre, entre les quals el drama Sancho 
García, considerada la  millor obra de Zorrilla. 

El Carnaval
A finals de segle les dues grans entitats de la vila el Casino i 
l’Ateneu són els gran protagonistes de les festes de Carnaval. 
Balls del tot lluïts, i comparses i disfresses animen els dies 
que dura la festa. Les rues a la riera són molt concorregudes 
i fins i tot hi assisteix gent dels pobles del voltant.

Fets més destacats
Per cert, és nomenat alcalde Francesc de P.  Calbetó i Roget, 
soci fundador de l’Ateneu; es col·loquen bústies als estancs i 
el dia de Nadal treballadors i empresaris del ram de tapers es 
manifesten demanant: que se eleve al Gobierno instancia 
pidiendo sean protegidos sus intereses, (24). A Barcelona,  
Pallàs Latorre atempta contra el general Martínez Campos, i 
Santiago Salvador tira una bomba al Liceu i provoca 20 
morts. 
A Melilla s’inicia la “Guerra de Margallo” i, a Cuba, es reinicia la 
lluita. França converteix en colònia seva Costa d’Ivori. R. 
Diesel patenta el seu motor. Nova Zelanda es converteix en el 
primer país del món en aprovar el vot de les dones. Estats 
Units declara Hawai protectorat seu; es patenta la Coca Cola; 
i Duryea construeix el primer vehicle de gasolina. El vaixell 

anglès SS Naronic desapareix en el mar amb 74 persones a 
bord.

Més de teatre
A la premsa de l’època, hi trobem crítiques de tota mena. 
Dos exemples de l’any 1894: “Ens deixaren tan satisfets que a 
pesar de ser bastant tard de bona gana hauríem pres que 
tornessin a començar, la obra estava tan ben assajada i los 
aficionats que hi prengueren part s’esmeraren tan que 
semblaven verdaders actors i mereixen cordial felicitació”... 
(25) També referint-se a l’actuació: es presentá deixant 
ensopir al públich tant, que crech que moltes persones 
degueren fer alguna bacaina ...sos quatre actes resultaren 
de una llargaria prodigiosa,... Lo senyor Borrell que feia el 
paper de protagonista y por lo tant lo més visible, es un dels 
que contribuí en major grau a aquest resultat. Son decla-
mar es monòton, afectat y tant inoportú que cambiá a 
voltes completament lo sentit de las frases y per lo mateix  
la idea y argument que volgué posarhi son autor. Dels 
demés sols recordem haber escoltat ab alguna atenció la 
senyoreta Planas y el senyor Xena. La pessa Pluja d’estiu, va 
treure la gent de son ensopiment fentse un bon tacó de 
riurer. Hi prengueren part la senyoreta Planas y los senyors 
Bordas, Xena y Riera.... (26) Déu n’hi do, oi?... 
Durant l’any es presenten obres de Guimerà, “Pitarra”, Palà 
Marquillas, Tamayo Baus, Ferrer Codina; Constantino Gil, 
Escosura i Morrogh, i Echegaray, Bassegoda Amigó, Rodrí-
guez Rubí, Gil i Zárate, Vital Aza Álvarez- Buylla, Feliu Codina, 
Soler de las Casas ... 
Actors, i tots aquells que intervenen a la Secció, de tant en 
tant van a fer “un xeflis” que paguen amb els diners que es 
recullen un dia que s’anuncia prèviament, amb la nota que 
diu que “la recaptació es destinarà a benefici de la Secció”. 
Depenent dels diners recaptats es fa de més i de menys, de 
vegades un dinar i, si no hi arriba, un berenar, però  normal-
ment hi ha una bona assistència, aquest any hi han anat més 
de 500 espectadors. El “tec” i tot el que l’envolta serveix per 
enfortir els llaços de companyonia i amistat entre el grup i és 
un incentiu per a aquells socis que dediquen tantes hores i 
esforços al assaig i preparació de les obres. Aquesta petita 
escapada de la rutina diària constitueix per a tothom una 
gran festa de la qual no tan sols desfruiten aquell dia, sinó 
que durant molts mesos és per a tothom motiu de record i 
d’agradables comentaris... 

El teatre a finals del segle XIX és omnipresent a la vila. Al 
Casino Industrial i al Centre Moral es presenten diferents 
actes i Vetllades, es llegeixen poemes i posen en escena 
obres de teatre. Al Principal, es fa funció tant entre setmana, 
com dissabte i festius; hi actuen companyies professionals 
amb actors i actrius d’anomenada com Carmen Valero. Això 
fa que el públic es reparteixi i es redueixi el nombre d’actua-
cions  a l’entitat que, tot i així, actua  15 dies representant mes 
de 30 obres. 
El famós escenògraf Sebastià Carreres també contribueix a 
donar esplendor al teatre de l’Ateneu, i regala el teló. La 
premsa ho recull així:  Crida molt l’atenció dels intel·ligents y 
agrada molt a tothom la bonica decoració de carrer que se 
ha estrenat fa poch  en lo Teatre del Ateneo, pintada por lo 
reputat escenògraf de Barcelona Don Sebastiá Carreras. Dit 
senyor es va oferir a pintarla de franch no costant a la 
societat mes que lo preu de les pintures y de la tela (27)
Son temps de gran  ebullició del teatre. Les companyies 
professionals aprofiten els mesos d’estiu, quan a Barcelona 
es tanquen la majoria de teatres, per anar a fer gires pels 
pobles de la comarca. També l’Ateneu lloga  la Companyia de 
Antoni Tutau, amb Carlota de Mena, Tutau, Parreño i Monte-
ro, i a la representació que ofereix aquest grup hi assisteix 
molta gent, la crònica parla d’unes 500 persones. Amb tot la 
premsa diu de l’actor principal: lo senyor Tutau feia una 
cantarella que casi donava mal de cap (28)

El ball 
Tot i que segons diu la premsa referint-se a les festes de 
Carnaval, la costum de disfressar-se es va perdent i que les 
comparses varen tenir escassa animació(29), igual que en 
altres ocasions i per tal de recollir diners per als pobres de la 
vila es fa ball els 3 dies de Carnaval i també rues. El periòdic 
local referint-se als balls de l’Ateneu diu: son tan lluïts i 
animats, que no obstant de tenir la sala una cabuda com 
poques n’hi han, encara resulta petita per reunirshi la majo-
ria de joves i senyoretes com també persones majors de la 
població sens distinció de classes ni categories. (30) Els dies 
de la Festa Major a la platja de llevant prop l’edifici de 
l’entitat, es vesteix un envelat on se celebren concerts i balls 
a càrrec de prestigioses orquestres.

Fets més destacats
Entretant, a la vila, l’ajuntament tanca un acord amb la 
Companyia del Ferrocarril sobre el mur del tren; arriben de 
dos batallons d’infanteria, la Riera donava gust de puig 
semblava en vetlla de un dia de Festa Major...(31) s’instal·len 
definitivament les Germanes Filles de San Josep, per auxiliar 
malats a domicili.  Al País Basc,  s’alça la ikurriña en el primer 
batzoki. 
A la premsa es pot llegir que a Madrid s’estrena la sarsuela 
“La verbena de la paloma. Aquest any es funda el COI, 
Lumière inventa el cinematògraf, R. Kipling publica “El llibre 
de la selva.
Dvorak presenta “Simfonia del nou mon”. K.  Hamsum , el 
premi Nobel de literatura, publica la novel·la “Pa”, s’estrena 
“El llac dels cignes”. Als Estats Units  d’Amèrica, Edison 
presenta el quinetògraf, el precedent de la càmera 
cinematogràfica i ja es ven Coca-Cola. Al sud d’Austràlia, les 

dones aconsegueixen el dret a vot. Marconi descobreix la 
telefonia sense fils. Esclata la guerra entre la Xina i  el Japó.
L’any següent, 1895, l’Assemblea General torna a triar directi-
va i López Ledon continua com a President. Una vegada més 
es fan obres, ara es millora la planta baixa. Al jardí es 
construeix una galeria a tota l’amplada de l’edifici sobre la 
qual es col·loca una bonica balustrada de ferro on s’accedeix 
per mitjà de dues escales, una a cada costat; al saló – cafè, es 
posen  llums de gas nous (32). Les obres de millora del local 
són contínues i aquest afany no ha d’estranyar ja que el local 
adquirit anys abans havia estat una fàbrica de taps i en tan 
sols 3 mesos s’enllesteixen els mínims per poder-hi entrar. 
Per aquesta raó, i a mesura que s’aconsegueixen diners, es va 
adaptant a les necessitats de la societat. 
La compra de La fàbrica de taps situada al Carrer Ample 
número 22 era propietat de l’avi de Jacint Arxer Buxalleu, i va 
ser adquirida a Teresa Alsina Teis per 6 mil duros pagats en 
terminis de 500 duros “sempre que al Ateneo Arenyense li 
vingués bé”. Les obres d’adequació varen costar 19.086 
pessetes, una quantitat que  es recull entre els socis que 
aporten petites quantitats en format de préstec de 5, 10 i 15 
pessetes, entre els que destaquen Ivo Bosch, un important 
home de negocis amb de 5000 pessetes i els presidents 
Josep Mª Valeta i López Ledon de 2672,15 cada un (33). 

Quant a l’activitat teatral
El Centre Moral, una entitat catòlica del carrer de Bonaire, 
anuncia grans millores: en lo espaiós pati, si construhirá un 
teatre de Estiu, l’únic que per la temporada de calor tindria 
la vila. Al Teatre Principal continuen actuant professionals. 
Finalment l’augment de les activitats teatrals als altres locals 
de la vila es fa notar amb les noves reformes al Teatre  Princi-
pal i la contractació de Companyies professionals, l’empresa 
arrendatària del moment aconsegueix atraure espectadors i 
alguns  col·laboradors de la secció de l’entitat. És el cas de 
Pere M. Puig,  que pintà les decoracions i fou molt justament 
aplaudit (34) 
A l’Ateneu tan sols s’hi fa teatre 7 dies., comença l’any posant 
en escena la sarsuela  El juramento, de Olona i Gaztanbide, 
amb Prats, Roger, Hita, Bordas i d’altres acompanyats del Cor 
d’homes de l’entitat tots ells sota  la direcció d’Hermenegildo 
Lloveras. Vegeu el comentari del periòdic: Tots els aficionats 
que hi  prengueren part per ajudarlos s’hi distinguiren de 
modo notable, no aixís les dues tiples que vingueren de 
Barcelona per ajudarlos, puig ademés que tenien poca veu 
se presentavan y declamaban malament y per fi eren lletjas 
(35) . Un comentari espontani, però, tot i atenent el moment 
històric, totalment  desafortunat i de mal gust. 

La Secció de ball
Continua molt activa, cada festa els balls són més lluïts i 
animats. Per Carnaval es fan balls de disfresses. A la premsa 
de la comarca es pot llegir “el dijous Gras la Orquestre 
Guirretes cumpli molt bé, aumentada por los joves D. 
Joseph Oms que tocaven respectivament molt bé lo 
redoblant y D. Pere M. Puig, lo bombo (36). Per Carnaval Pere 
M. Puig, com de costum, s’encarrega d’adornar la sala ab 
brancatge i escuts alegòrics, aixís com tambe ab dos carac-
terístichs programes de ball pintats  per ell  (37).

Fets més destacats
Ja fa temps que molts joves abandonen forsosament sas 
casas per anar a defensar la Isla de Cuba (38), es diu que  la 
proporció de catalans que hi van es més alta que en altres 
llocs d’Espanya. L’editorial de la Costa de Llevant titula: 
Maleida política, i continua dient, la cosa per desgracia no 
te remei per que ‘ls pobres minyons formen ja en les filas 
camí de Cuba, ahond lo clima y las balas los delmaran (39);  
tot i que els veïns presenten queixes s’enderroca l'edifici 
anomenat “Sota Estudi”; els pagesos celebren “Sant Antoni 
dels Burros” i esperen una bona collita,  lo temps ha sigut 
mol favorable, los tarongers no varen patir gelades i els 
pèsols molt abundants es varen exportar a molt bon preu, i 
ho celebren amb tot esplendor. Mateu Montmany, conegut 
fabricant, ab una galanteria que lo fa molt estimable, 
obsequià a tots los concurrents ab un espléndit refresch en 
sa pròpia casa.(40); arriba a la vila el telèfon per a ús privat i 
el fonògraf. A Barcelona es funda la Biblioteca Publica Arús 
amb 25 mil volums. A Euskadi Sabino Arana funda el partit 
Nacionalista Basc. A Cuba els patriotes promulguen la 
Constitució de Jimaguayú i s’inicia la Guerra de la 
independència. 
Es comenta que els germans Lumière fan la primera 
exhibició d’una pel·lícula cinematogràfica; Röntgen desco-
breix els “rajos X”;  Mahler estrena la “Segona Simfonia”; A. 
Nobel disposa que les rendes de la seva fortuna es distribue-
ixin en cinc Premis, els Nobel; Popov, presenta el receptor de 
ràdio. S’obre a Estats Unids la primera fàbrica d’automòbils i 
estableix el seu Protectorat a Hawai. Mentrestant europeus 
malden per expandir el seu domini a altres territoris i els seus 
exèrcits  lluiten per guanyar posicions als continents africà i 
asiàtic.

Una nova empenta al teatre, comença una 
nova etapa  
L’any 1896 apareix una nova generació d’actors, un grup 
d’aficionats plens d’il·lusió i entusiasme que actuaran durant 
anys. El nou grup el formen A. Cassá Torrent, Josep Colomer 
Giralt, Esteve Estengre Arabia, Leandro Serra Manzanaro, 
Antón Graupera Fauria, Manel Laporta Bosch, Joaquin 
Taxonera Costa, Miquel Guri i Pujals, Joan Riera Barangé i 
Jacint Arxer Buxalleu. 
Jacint Arxer Buxalleu es fa soci essent encara molt jove, l’any 
1895. És Bibliotecari Honorífic,  Soci Honorari i Cronista de 
l’Entitat. És Mestre, una professió que sempre exerceix a la 
vila. A més d’escriure diferents articles, poemes i tres obres 
teatrals, és actor i director teatral. A partir dels anys vint del 
segle passat, escriu uns dietaris, “Efemèrides de l’Ateneu 
Arenyenc” i “Ateneo Areñense, fundació y progrés” on 
consigna els principals fets de l’entitat i de la vila i deixa 
constància d’aquelles qüestions que ell considera d’interès, 
algunes que fins i tot avui poden semblar pintoresques, però 
que s’haurien perdut si ell no les hagués recollit i que ara 
ajuden a entendre més bé el moment que va viure la societat 
i la vila a principi del segle XX. Un ateneista de gran vàlua. 
Durant l’any es representen obres d’autors com Eduard 
Vidal, que el 1864 va ser el primer a encunyar el terme 
“Renaixença”, també de Gastambide i Olona, Camprodon, 
Valverde, Conrad Roura i Bofill, Navarro, Echegaray entre 

AL CALIU DE LA CUINA
D’acord amb les tradicions paganes, la celebració de Nadal està dedicada al solstici d’hivern que 
el cristianisme va transformar tot donant-li un caire religiós i convertint-la en el dia que va néixer 
Jesús. És típic fer un gran dinar familiar, amb escudella i carn d’olla, pollastre farcit, xampany, 
torrons, neules i fruits secs. També es fa una llarga sobretaula en què els més petits reciten 
poemes. També es canten nadales,  en un ambient distès, al voltant del pessebre o de l’arbre de 
Nadal. Es desitja la pau, felicitat i joia tan necessàries en el nostre món. L’endemà, Sant Esteve, 
com que la festa continua, us proposo que mengeu canelons tal com mana la tradició

CANELONS DE LA IAIA

INGREDIENTS:
1/2 Kg de carn de porc magra
250 g de carn de vedella, 2 pits de pollastre
2 fetges de pollastre, 50 g de pernil salat
1 ceba, farina, llet, oli, sal
40 plaques de canelons (aprox.)
salsa beixamel, formatge ratllat, mantega

ELABORACIÓ:
Rostiu les carns i el pollastre. Quan estigui a mig 
rostir, afegiu-hi els fetges de pollastre.
Trinxeu les carns, el pernil salat i un pit de 
pollastre i reserveu una mica de pit i de pernil. 
Utilitzeu una part de l'oli del rostit per coure la 
ceba trinxada i, quan enrosseixi, afegiu-hi 2 
cullerades de farina amb una mica de llet i, 
finalment,  la carn, el pollastre i el pernil. Deix-
eu-ho refredar tot.
Coeu les plaques dels canelons amb aigua ben 
calenta i una mica d’oli. Tireu-hi  les plaques una 
per una perquè no s’enganxin. Quan estiguin 
cuites, poseu-les amb aigua freda, escorreu-les 
i aneu-les deixant planes damunt d’un drap 
perquè s’assequin. Farciu-les amb la pasta ja 
freda i, per acabar, enrotlleu cada caneló.

Unteu la plata del forn amb la resta de l'oli del 
rostit i col·loqueu-los cap per amunt.

BEIXAMEL.:
Per fer-la, necessitareu ceba, tomàquet, el pernil 
i el pit de pollastre guardats, llet i farina
Fregiu la ceba i el pernil. Tireu-hi un tomàquet 
petit ratllat i unes 3 cullerades de farina i llet. Si 
cal, passeu-ho per la batedora. Saleu-ho i reme-
neu-ho fins que comenci a espessir-se. Un cop 
feta, aboqueu-la damunt dels canelons i 
poseu-los a gratinar amb una mica de formatge 
ratllat i mantega per sobre seu.

Carme Puig i Juncà, sòcia núm. 344

d’altres com Guimerà, que amb el seu treball aconsegueix 
consolidar l’auge del catalanisme i una audiència clarament 
transversal pel teatre català. Entre comèdies, sarsueles i 
drames es fa 9 dies de funció, es lloguen dues companyies 
professionals, la Simó i la Tutau, i es presenta per part dels 
actors veterans, “Se desea un caballero a todo estar”, 
original del soci Salvador Badosa Rius.

Fets més destacats
A la vila hi ha un gran rebombori perquè de cop i volta 
apareix un home que s’ha amagat durant molts anys. El 
cronista deixa escrit:  es objeto de todas las conversaciones 
el caso raro de un joven que se ha encerrado en su casa 
durante 20 años, vestido con trapos de embalar corcho, sin 
afeitarse y dejado crecer el pelo. El alcalde y jefe de la Guar-
dia civil le han descubierto y ha dicho que quería escaparse 
del servicio militar, lo cual ha logrado a la edad de 42 años 
(42); D’altra banda s’obre la “Granja Paraíso”, la fàbrica de 
Licor Mollfulleda, i es renova el Forn del Vidre i comencen les 
obres d’un balneari, el Balneari Lloveras.  A Barcelona, el dia 
de Corpus Christi, es produeix un atemptat, moren i resulten 
ferides moltes persones; s’estrena el Cant de la Senyera; es 
rep  noticia de la insurrecció a Filipines.
També es comenta la primera projecció cinematogràfica a 
València; la celebració dels Primers Jocs Olímpics de l'era 
moderna i que les tropes de Menelick a Etiòpia derroten 
l’exèrcit colonial italià.

Fins aquí puc arribar per reviure el que crec que han estat els 
fets més rellevants, i una altra vegada no hi ha més espai, per 
tant en els propers Butlletins continuaré explicant aquesta 
interessant història. Fins ben aviat. 

 Josep Manuel Nogueras Iglesias, soci núm. 111
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