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—Drama

en

tres

actes, per Pere Co

lomer y Fors.

pila d'elements, cómics y dramátics, aspres de
armoniosos adhuc de sainet y tragedia en certs
passatges, —posa en joc en Colomer construint la se
va obra. No's tracta, dones, de un
esbós, de un ensaig
prematur y sencillíssim. Mes aviat es el fruit de un
estudiós aprenentatge ofert al públic ab franca va
Una

y

—

lentía. La vissió que del teatre pugui tenir en Colo
mer, ampliada abans en unes guantes provatures, se
ens mostra avui ben decidida
Defuig aquest autor

entortolligaments
Més que

complicacions en el conflicte
matisat y pintoresc, ama les frasses
v

diálec
els caires vius del llenguatge, per
feridors que sien Acusa, ab vera complascencia les
lines deis personatges; dona relleu a les violencies
d'acció y acás se delecta un punt massa progectant
la nota pessimista a través les escenes.
De concepció semblant partiren en son dia emi
nents dramaturcs de nostra terra No es bon ca mí per
l'éxit fácil; ja ho sabem Peró es temptador pels jo
ves y les mateixes dificultats que ofereix,
esperonen
y disciplinen vocacions. Simbol, fortalesa, trascen
dencia, Vida y Amor ab majúscula, formaren una
escola y generaren, a més de les notables, altres pro
duccions mereixedores de consideració y respecte
Si avui les coses van per altres camins, no'ns quei
xem que ja es hora; peró tampoc caldrá tractar
ab
menyspreu els fruits d'aquella teoría, mentres els
inspiri la sinceritat, encara que'ns arrivin un xic tard
per una colla de circunstancies...
crues,

un

gráfiques;

***
La crea, estrenada uns quants anys enrera, qt:an en
Colomer escrigué el drama, encaixava y s'avenía per
fectament ab la modalitat teatral que aleshores ini
perava. Seas dupte que la crítica l'hauría tractat ab
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més benevolencia y els comentaris de la gent d'entre
bastidors u haurfen estat més favorables La crea, ab
tot, no va donarse a conéixer passant, com altres
obres de rná en má d'empresari. Instituit el Sindi
cat, sotmés el drama a son criteri, cregueren els
censors que l'obra era viable y talment informaren.
El cambi de preferencies, les noves evolucions del
Teatre Catalá es cert que podíen perjudicarla un
punt. Peró, era just, era honrat condemnarla, dona
des les condicions literaries de La crea, a no veure la
Ilum, ofegada pels cambis de procediment que usen
avui nostres artistes? Creiem que La a eu se mereixía
els honors de la estrena. Aplaudim, doncs,de tot cor,
la noble conducta del Sindicat d'Autors Dramátics.

***
El públic rebé l'obra ab simpatía, seguí ab interés
els alts y baixos de l'acció y'n coronál final ab llares
picaments de mans. L'éxit fou, en conjunt, forsa esti
mable y en Colomer cridat en escena a cada final de
acte.

La fé y entusiasme de Fautor

se

reflexen

en

molts

consegueixen sovint donamos
veritables impressions artístiques. Valgui per exern_
pie la presentació y esbós de la figura de l'avi,—
interpretada ab molt acert per en Joaquim Vinyas.
—Aquest avi morí abans del segón acte Doncs la
evocació que se'n fa, durant les bodes del noi, es una
nota d'enaoció tant pura que molts espectadors se'n
moments del drama y

sentiren els ulls humitejats. Y dur al teatre, que viu
de l'aceitó, semblants rnatissos y llunyaníes ja es sa
but lo dificil que resulta.
Altre epissodi interessant, conduit ab enginv y ce
lebrat ab rialles, es el quadro de costums dintre el
qual se celebra'l casament y que aprofita l'autor, ab
oportunitat y trassa, per ter més impensada y violen
ta la tornada del pare criminal.

L'Aymeric, en Sirvent, en Galcerán y la senyora
Verdier jugaren molí bé aquestes escenes que evo
quen la manera tradicional de nostre teatre.
La tornada del pare desperta espectació y les fras
ses que s'hi diuen
recordis la exclamació den Daro
qui, —entonen ab la solemnitat d'aquell instant, punt
decissiu del drama.
La creu torna a pesar,desd'aleshores, més feixuga
que mai, damunt la trista familia Segueixen unes
tormentoses escenes plenes d'esgarrifanses y pres
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sentiments, algún deis quals
tesa... Aqui s'han fet retrets

gran jus
Colomer tirantli
en cara reminiscencies y adhuc imitacions. Es que
podríem, crítics y autors, mostrarnos lliures de pecat
respecte a lo que per ambient entenlem abans d'ara?
Diguemho ciar, siguem justos: La creu tindrá de
fectes, caigudes, desacerts; pero no es pas la poca
cosa que molts volien suposar. Y encara, deis defec
tes, será bó carregarne bona part a compte de uns
certs procediments literaris que estigueren vigents,
ja fa alguns anys, com la darrera paraula del Art y
de la Vida ç,aixi se deia y, sobre tot, així s'escrivía.)
es
a

sugerit ab

***
La lleugera y fragmentaria ressenya, aquest rápit
y desordrenat papellonejar sobre l'obra que venim
de fer, creiem que ja demostra, per si sol, que en
Colomer no es un indocumentat. Els materials hi
son, propis o assimilats, y veiem l'autor com els com
bina, acás deixantse dur un xic massa per influencies
d'aprop o de lluny. Cal dones, d'agur en avant, sos
treures a tota corrent que no sigui ben bé la perso
nal, planejar les obres sense prejudicis y resóldreles
ab tota independencia Així en Colomer, que pos
seix bones qualitats, triomfará pel seu compte, des
lligant, en lo possible, la sort de les seves produc
cions del predomini o decadencia de Una escola. Es
un concell d'amic que, de seguirlo en Colomer,
ha
de donarli n'estem certs, —preciosos fruits.
•

-

***
Ja em citat ab elogi el treball de la senyora Ver
dier y deis senyors Vinyas, Aymeric, Sirvent y Gal
cerán.

En Fiera, actor y director de escena, ab aquella
bona voluntat que sempre es premiada ab el millor
deis éxits Salva ab talent els esculls del personatge
y marca la figura, en prosperitat y decadencia, ab
detalls de un subtil observador.
La Fremont, mare amorosa, esposa dolorida, té
domini de l'obra. Y la seva veu acariciant y cálida y
aquells esclats d'energía que avegades sorprenen,
un cop més convenceren el públic.
En

Daroqui,

fet el mestre de sempre. Al final del
segón acte, quan tremola per la tornada del assessí,
en Daroqui está magnífic.
Perillós, dificilíssim de presentació y accionat, es el
personatge que encarna l'Antonia Baró. L'aplaudí
rem ab entusiasme, per lo bé que se'n surt y'n deixa
un boa recort.
La Mestres y en Bardem, estimantse, casantse y
compartint, amorosament, les alegries y tristes de la
vida. La simpatía deis espectadors no'ls abandona,
ni nosaltres tampoc, en aquesta cantada que fem de
l'execució del drama den Colomer.
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Dietari de la setmana:

Divendres, dia 8: Senyoza

ay:a vol marit y Els seça
dors de Polonia.
Dissabte dia 9: Estrena del drama en tres actes, de
Pere Colomer y Fors, La creu y la comedia en un ac
te, de A velí Artís, La eterna qiiestió.
Diumenge, dia ro,tarde:Senyora avia vol marzt y Ets
Segadors de Polonia.- Nit: La creu y La eterna qüestió,
Dilluns, dia 11: Les bodes den Cirio; La creu y La

piestzó.
Dimars, dia

etezna

de

gloria.
Dimecres,

12:

La eterna

dia 13: La

creu

qüe,tió, La

creu

y Dzssabte de

y Dtssabte

gloria.

***
Continuant la formació de repertori empresa ab
tara acert aquesta temporada, s`han reproduit les obres
en un acte La eterna qüeslió de l'A velí Artís y Dzssabte
degloria den Manel Folch y Torres.
Fou La eterna qüesW una de les primeres pedres po
sades en l'edifici de la moderna comedia catalana.
Prescindrnt deis mérits escenics y literaris de l'obra,
arxó sol ja la farra digne de consideració. Els actors
kiue la interpretaren (alguns deis quals ja la havien es
trenada) ho feren ab veritable bon gust y coneixement
de causa. Recnmanem el treball eng.inyós, ductilíssirn,
de la Emilia Baró. La delicadesa y sohrietat den Bar
dem també mereix elogi.
Entre els qu'estrenaren la comedia, en Carles Cap
devila sosté la figura ab quatre tocs definitius. L'Anto
nia Baró inteligent y intencionada. Y en Sirvent fa del
avi amorosa y previssor,una de les seves creacions més

notables,

Dzssabte de gloria, un deis éxits cómics de la tempo
rada anterior, ha obtingut, aquest cop, casi el mateix
repartiment. Heusaqui com s'arrivarís, després de un
quant remps de solidesa y uniformitat en la companyía
a executar obres de manera magistral.
En Galcerán, tant sois, intervenía per primera vega
da en aquelles escenes delicioses. Peró ja ab domini
absolut del personatge, que presenta ab forsa origina
litat y gracia.
L'Emilia Baró, incomparable. Aquella «Roseta» es
un paper que sembla escrit a propósit per provar e
bon criteri de una artista. Reclama, com pocs, la nota
justa. Mes arnunt o mes avall, desentonarta o perdría
la gracia. Carregantlo de tons, lora de mal veure y dí
ficilment, al evolucionar, s'esborraría la primera im
Pressió. Alkugermi:c n is;», ro 111 lora pas el contras
cercat en la comedia. Presentarlo, sostenirlo y gra
duarlo com ho fa la Baró, es una trovalla escénica de
es més artístiques que puguin aplaudirse.
«La Logra> que interpreta la Plá, es de bon regent y
molt es ir N)11 el, 111 (en l'irtcr la icliciia. El senti
práct ic que revela y la bona rná que té en treuren pro
fit, fan acreedora a l'actriu, una vegada mes, als me
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niorables elogis y felicitacions que li valgué l'estrena
de l'obra.
«L'Andreu> (Caries Capdevila) bon xicot de cap a
peus,peró desviat de la seva dóna pels defectes d'ella,
evoluciona ab precissió extraordinaria. Y al tornarli el
gust per la vida de familia, en Capdevila contribueix,
cPaquell
en primer terme,a transparentar el sentit
sable de ?loria de tant magntfics resultats.
—Ahir degué

estrenarse

el drama

en

dos actes de

l'Ignasi Iglesias L'home de palla, que ha despertat
forta espectació. ja'n parlarem la setmana entrant.
—Se prepara la producció en dos actes y tres qua
dros, prosa y veis de l'Antoni Muntafiola, La victoria
deis cent dlu. Obra d'enginy y travessura, vestida ab
fresca inspiració y resolta ab airosa Ilivettat, matisará,
de manera ben personal, :postre repertori cómic. Pro
una

metem, per quan s'acosti l'estrena anunciada,
tensa informació sobre la matenta.

una ex

ROMEA

Tal
cions

com era

de preveure

apuntades

en

(per

les

vares

considera

aquest mateix periódic) Petit caP

teatre. L'escullit
un sol
se concreta a divertirnos en
per que aixó es
y
ho
celebrem
per l'esbarjó es Romea,
justicia seca. Aixt devta haverse comensat la cosa, y
una pila d'empresaris s'haurien estalviat temps y la pe
En fi:
na que fa veure rnalmeses una pila de ilusions...
mai es perdut un escarment quan pot servir de expe
riencia.
Per aquest dijous estava anunciada l'estrena de la
comedia en un acte deis senyors R. Portusachs y S.
Castellvf Por la misma senda.
a'n direm alguna cosa.
ELDORADO
El heredero, comedia den Lluís Baniere, la tra
ducció castellana de la qual se representa en
aquest teatre, si be proporciona un bon éxit a la com
panyta y molts aplaudiments al senyor Villagórnez,
consisten
no té, baix el punt de vista literari, aquella
grisa de
fons,
desitjar.
Revellida
de
cia que fora de
forma y un punt amanerada de procediménts, un hom
no atina en l'encant que pot trovar segons qut traduint
segons qué, y el gust de oferirho al públic que demos
mitjanes n'es plé
tren certes empreses De produccions
la pe
a vessar el repertori de qualsevol pais y no valdrá
na,doncs,de córrer a cercarles als veins com qui enso
pega ab un tresor dels envejables. Millor aplaudirlem
una atenta selecció de les comedies originals,que no pas
aquest afany de traduccions que, de no dirigirse ab
molta inteligencia, malmet una literatura despres de
ha ver perjudicat, nota biltssimament, els interessos deis

pel teatre clássic castellá, podien fer el miracle de
convertir la reproducció d'aquesta obra en triomf in
discutible.
Desde el comensament en Calvo decora ab tot son
con
art les estrofes del drama. L'atenció del públic
vertida aixt en interés creixent, esclatá, ja en el primer
acte, la primera ovació. Va repetirse en el segón, aca
bada l'escena d'amor, y en el tercer fou una serie de
aclamacions.
En aquest acte cresqué la figura del intérpret a mida
de les situacions y arrivá a imposarse als més exigents
El dolor y l'ira el posseiren y també la tendresa, emo
cionantlo, ens impressionava. La grandesa del perso
natge, dones, encarna en l'artista y la escena final de
homenatge a la Reina morta, vingué preparada ab tota
solemnitat.
La interpretació de Reinar después de morir, intensa
y arrodonida, será una de les pagines més brillants en
la carrera del jove actor.
El secunda molt bé la Lola Velazquez, vencent en
algunes de les més difícils situacions. En Vaz, en el
ta

Rei, digne

y

aplomat

com

sempre.

Els demes,discrettssims y el conjunt molt estimable.
La direcció de escena, que tants perillls oferta, no
table.
C1RCOL DE SANS
en escena l'aplaudida
va posarse
obra dramática de Feliu y Codina El Nuvi,davant de
un públic per demés selecte.
L'execució va ser admirable, deixant en Pánim la
impressió de que la companyia que dirigeix en Tosep
Pubill posa en totes les produccions que representa
aquella selecció y entusiasme propies deis iniciats en
els éxits y ressorts teatrals; prenenthi part les actrius
senyores Roca, Varela, Ortiz y Martí, junt ab el direc
tor senyor Pubill qui desempanyal «Mossen Guillem>
ab aplom y desinvoltura escénica, com aixis mateix
ta mbels demés interprets senyors Capdevila, Puigven
tós, Cabruja, Calvo y Fernández.
Acabá l'espectacle ab l'aplaudida comedia den
Folch y Torres Un interior,molt acertadament posada
per les principals parts de la companyia.
El públic va premiar repetides vegades la labor deis
artistes, comentant favorablement el bon cel que aM
rna a uns y altres pera correspondre ala favors de la
concorrencia

Díumenge passat

Solieitut

autors.

L'empresa de Eldorado, pero, s'apressa a posarhi
remei. Prova'n sta La noche del sabado den Benavente,
la reproducció de la qual s'anunciava per aquest di
vendres. Ja'n parlarem en el número próxim. Y estem
segurs, per aleshores, de poder elogiar, incondicional
ment, els esforsos (aquest cop ben encaminats) de la
notable companyta.
NOVETATS

Reinar deepués dé mol ir, el popular drama de Velez
de Guevara refundit pel senyor Fernandez Villegas,
ha constituit altre gran éxit per don Ricardo Calvo y
la seva cotnpanyta.
Solament l'amor y devoció que sent el festejat artis

Adorable inconeguda
tos aires hi preveig
ilusió sempre volguda

qu'en

amable discreteig,
flo ma esperansa
com a nau que porta 'I vent,
qu' es pel cor la benauransa
quan
atrau el sentiment,
que si guies els ineus pasos
d'

un

en

tu

ton cel benefactor
óbrem doncs també 'Is tus brassos
y em captivi 'I teu amor!

ab

J. Vivas

Y

BORRELL.

row,,romávm,
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obrer del districte 11
Diumenge passat, ab la traducció Eta
Hipbcrites, la company la Boquet va mos
trarnos una vegada més tes seves bones
qualitats pera la execució de les obres
Ateneu

dramátiques.
El personatge «Edgard Linnell» del
que se'n encarregá l'estneutat director
bu desempenyat ab una cura y riquesa
de detaits a que no`ns tenen acostumats
els nostres aficionats,generalmen t. Y des
taca més el treball del senyor Boquet, ja
que bou dignament secondat pels se
nyors Gost, Fábregas, Valls, Diví, Simón
Querol y Esplugas. També estigueren
en bon lioc les clames senyores Durán,
germanes Albert, Cevallos y Vidal, qual
treball valgue que tots els executanta fo
sin ovacionats al acabar l'espectacle.
La presentació, com sempre, explén

Vallespir, que estigué be en
protagonista, siguent molt aplaudida.
Deis bornes no podern ter estnent

senyora

de
cap perque tots se van portar rnolt bé.
Aquestos toren eta senyors Rovira, Ma
res, Canadell, García, Ros, Brunet, Sa
ltes y Pujol (M).
En Pujol (J)en el«Bailet»estigué a l'al
tura deis homes ja que teu un «Bailet»
molt aixerit y correcte.
Le presentado, bona, y la direcció
honran t el senyor Marcó, a qui telicitem
de veres.
Acaba tan t Iluhida testa ab Indicis, que
els senyors Marcó, Bonet y Pujol, junt
ab les senyores Vallespir y Riera, fi-reo
trencar de riure a la nornbrosa conco
rrencia.

Sala Trilla
La companyía de
baix la direcció den

género chico, que
Feiip Vallmajor ac

en aquest local, ha representat en la
darrera setmana El somni de la Ignoren
cia que obtingué una acurada interpre
tacita.

El Artealt (Gracia)
Baix la direcció del veterá Pere Puig,
s'ha representat darrerament la balada
de Pitarra El hin de aigua, en quina in
terpretació el senyor Puig se porta com
representat
tantes altres vegades qu'ha
l'esnaentada obra, ratllant sempre a t'al
tura d'un veritabie actor,essent molt ben
secondat per tots sis que hi prengueren

part.
Centre

Republica

«Les Torres»

Dissabte a la nit posaren en escena les
obres del insigne dramatuic Ignasi Igle
sias Glirassol y Joventut.
de les mateixes, co
cárrec de la aventatjada dama jove
senyoreta Roca y de la senyora Rodes.
Seriem injustos sino consignessim que
lo que
tan l'una cona l'altra teren mes de
que'ls pernaetIen tant las condicions del
local corc la mala interpretado que tots
ells sens evcepció donaren a diles obres.
Per no pecar de massa omitim els noms,
per?) consti que alió mes que cosa d'afi
ci onats, sernblava una burla indigne.
La

rra

Rusifiol Lis savia de Vilatrista. Fou ben
interpretada. No fem elogi particular,
perque tots estigueren a la mateila bo
na altura, tant de carácter cona d'execu
ció.
Pla de Bagea. (Aribau, 21)
Diumenge passat, ab Els portera y El
Pronunciament, varen celebrar una fun
ció que va plaure a la concorrencia, ja
Centre

que a dir veritat l'execució bou esmera
da y per lo tant digne de Iloansa.
Foren els intérprets les senyores Mita,
Antigas y Parra, y els senyors Mimó,
Comas, Roca, Pedret, Masriera, Sola
Maten.
Bé la dtrecció,
fred Mimó.

a

cárrec del senyor Al

La

(San! Andreu)
cornpanyia que dirigeix

en

Josep

(Gracia)

tua

Obrer

Pubill, representa l'exquisida obra den

Gaaaino Fament Andreaense.

dida.
Per demá s'anuncia El Cornee Aman,
del Pitarra.

la

interpretació

a

Fraternidad, R. I. aEl Pueblo»

(Clon

La companyía de la casa baix la direc
ció del senyor Marcó y ab cooperació de
les distingides actrius Sres. Vallespir,
Riera y Dinarés, van representar, el di
lluns passat, nit, l'obra d'en Rusifiol La
More, En la interpretado shi lluiren
s
senyores esmentades, sobre tot la

DE/r105TIRES
CORRE3P0113A

//

Esplugas del Llobregat.—«Centre

la
L'Avena» El dia tu del corrent, per
tarde, tingué !loe, en el Teatre d'aques
d'aficio
ta societat, y per la coropanyfa
segona repre
nata de la mateixa, una
sentado de les obres El Iresor y El pin
tor de mirarles.

El drama d'en Morató, tingue una in
ruolt justeta, tant, que en
la man
les escenes de conjunt s'hi nota
Ele senyors
ca d'asseijos y de direcció,
Ptquet y Fa bregas. (N) molt bé, lo ma
teix que la senyoreta Roselló en la «En
riqueta,» Ele demés, secundaren.

terpretado

El sainet d'en Rusinol, teu riure de
debó en les situacions cómiques, siguent
desernpenya¦ un ale millor qu'el drama.
El senyor Argenal, feu riure en el prota
gonista. Ele demés, judaren dignament
al conjunt.

Tárrega.—«La

Alianza.» Ele oficio
de la casa hi representaren, el diu
menge, dia 10, el drama den Pitarra Lo
Contramestre, apara l'ex( cució bastant
acertada. Cumpliren en sos respectius
papera les senyoretes Guardia y Ale
gret, com tarobels senyors Pené y Min
nata

guell.

Per fi de festa posaren Agencia ',de in
'Normes comercian, que diverti al public

especialment el senyor Brós, que ab la
graciositat que domina feu riure de de
IDO a la distingida concurrencia.
Cal felicitar

que's

va

a

la dfrecció per lo bé

1

portar.

Badalona.—«Unió F. N. R.,La come
dia de l'A lbert Llanas Don Gonxalo o el
orgull del ger, bou l'obra escullida pera
representar l'Estol Artfatic el diumenge
passa t.
La execució justíssima, a la altura de
les que ab tant acert venen represen
tant els joves d' aquest grop en aquest
teatre y siguent molt ben dibuxades les
figures pera tots quanta hi prengueren
part.
«Centre de Ntra. Sra. de Montserrat»

Diumenge passat, davent d'un nombrós
y escullidissim públic, ele joves de la
casa representaren La mitja laronja, den

Josep

M.` Aman.
111 oltbé les senyores Cesasses, Ferran
diz y Mestres (A.) La execucio, per part
deis joYes fou bona, encera que en al
respirava un am
guna moments
bient de fredor degut al poc moviment
de ls figurts, isceptuant de lo dit a
n'el jove Caralt.
Seguiren per ordre de mérito ele sen

yors Foncuberta, Condominas, itoselló
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y Porta. Per fi de testa posaren Cura
de moro, d'en Pitarra, en la qual el pú
blic passá un bon rato y feu les delicias
del respetable el jove Caralt.

CapelIades.—«Lliga C. I. y A. Els
aficionats qu'actuen en aquest teatre,
ab la cooperació de la actriu senyora
Pallarás, posaren en escena, la nit de
Totsants, la traducció en quatre actas
La retreta
La senyora Pallarés,feu una tasca dig
ne d' elogi. Els senyors Dornenec y So
la, especialment aquest úttiw, estigue
ren molt justos. Els senyors Tutusaus
y Vergés, no estigueren tan acertats.
Els demés, ajudaren correcta ment.
«Centre Moral» En el desempenyo del
drama Mala Aranya estigueren molt en
certats tots els estudiosos aficionats de
aquest teatre, sobressortint ala seuyors
Respall, Roig, Ferrer, (A) y Llorens,
Iluir.tse ab son treball els senyors Ferrer
(J)Bruquetaso, Goalez,Castells, Tubelia
y Tort.
No parlo deis fi de testa que's feren en
l'un y Peltre Centre, parqué no tener]
gaire importancia; sols cumpliren ab
son comes de distreure, rient, a la con
correncia.
Per la diada de Totsants y també en
en
el Centre Moral, se representaren
quatre sensilles abretes an un acte, de
les qaals, els aficionats de la casa, sapi
gueren treuren un hn
partit, ja que,
fora de Deixebles de Sherlok Holmes
que fou la que executaren ab mas a
cert y gracia,—les dernes obretes eren
de estar per casa.
Se parla de la fundació d'una sec
ció d'aficionats qu'actuará al teatre del
Centre, inaugurant una tanda de repre
sentacións per la diada de Nadal. Si's
confirma, lo qual celebrariern moltis
sim, foren quatre pis teatres d'aquesta
Vila—tots ele que hi ha—en els gneis
actuaría una companyla d'aficionats. Se
ría una prova evidente de l'entusiasme
que sent la joventut capelladina per el
art teatral.
Reus.—eCentre R. R. Autonomista»
día 11 La interpretació que
doná la secció que chrigeix en J. Riba,
a
l'obra de l'Iglesias, La resclosa, deixá
molt que desitjar. La senyore Galtés, si
bé estudiá la «Nuria» ab carinyo, no era
son carácter, per lo tant
no'ns va con
véneer.La senyoreta Novials caracterisá
d'un modo admirable'l tipo de «Quitua»
el senyor Riba, ab tot y demostrar una
marcada voluutat, no logra donar el re
Ileu que requereix en el papar de «Da
vid» y es que no es personatje per ell;
en Montagut, en i'«Adriást, molt
bé, te

Diumenge.

6
nint

escenas

men

t

molt felices y particular
la final del tercer acta. Els de
mes, senyors Gabifiati (IC) Sagalá y An
guera, estaven molt ajustadets.
La presentació escénica, admirable.
S'estrenaren dues decoracions molt vis
tosas pintarles per en P. Costa, que to
rea molt aplaudides, tinguentse de pre
sentar l'autor a rebrels aplausos deis
en

concorrents.

Volem

recomenar

al senyor

director

d'escena, que tingui un xiemés de como
te en el rapan de caudals, y molt espe
cialment

a ies seuyores. Goal
tambe'n
trades y sortides deis persona tjes,
(que no'n fan cap a tamos)

les

en

«Patronat del Obrer» Al mateix dla,
la tarde, donaren una representació
de la comedia drandttica'u tres actea

Areys de

mar.—Ab La

mare

y ludí

cis, la companyia d'eficionats que diri

geix el senyor Gualbe, dona una fuu
ció, el dia 3, al Ateneu Arenyenc.
L'execució sorti arrodonida, traientne
el mateix partit que el día que represen
taren el mateix
programa Arenys de
munt, qual ressenya ja Erha insertat en
aquestes mateixes columnas.

Vi.—eCatalunya

Vella.»La junta di
d'aquesta entitat d'acort ab la de
«Casino Vicense,sla coutractat la com
panyia que dirigeix en Claudí Tubau,
rectiva

pera donar una serie de funciona que
tindrán lloc els dijous al «Casino Vicen
se» y els dissaptes a Catalunya Vella.

a

!Pescadoral.
Centre Tradicionalista ». Ab bou
en la diada de Tots santa, s'estre
ná el drama historie en tres actea, Car
los VII, qual obra signé dirigida pel se
nyor Basora, prenenthi part a mes del
dit, ala senyors Sentís, Ferré, Cort (J. y
J.,) Masdeu, Jausá, Ferrau (J.,) Juncosa
y Espesa.

acert,

En aquesta societat dissabte passet va
posarse en escena .el drama Lo Ferrer
de Tall.
En l'execuctó cPaquesta obra sobres
sortí el senyor Marcet qui tau uncEsque
rrá» perfecta.
La senyora Sagués y la senyoreta Tu
sortiren també btgn airoses en sos
respectius papera de «Baronesa y «Me u
aaires.

bau,

Per últim, la xistosa comedia den
Saltiveri Un don Joan Tenorio a trossos,
pel senyor Basora y al tres.

Els demés, Ricart y Serrano y senyors
Marcet (fui) y Ripoll, arrodoniren el

«Patronat Obrar». A la mateixa vetlla
posaren les comedies Tinc la dóna fo
rosy Rucs valents yvalents ruca, qual de
sempenyo rana a cárrec deis senyors Ro
sal!, Ramón, Matas, Miró„ Viscarrués y
Busquets, obtenint una bona interpre
tació.

Teyá.—e'restre La Unió» Per ser di
Iluns passat la diada de feota mejor, vol
gué aquesta entitat celebrarla incloent
hi un número teatral, a fi de donar cona
pliment as aficionats a Talia, y esculli
ren les obres La Resclosa y
Gent d'ara,
que toren secundarles per la senyoreta
Agneta Morera y la senyora Cardalda.

Al diumenge segiient donaren una
segona representació dl drama !Irle La
mort del escold y la comedia, Tinc la
dona Jora, Ab tant (búa desempeuyo
coca en la primera.

conjunt.

Segons comentarle del públic inteli
gent que va asistirhi no es del tot prou
perteccionat l'acert ab que se interpreta
la primera, perb guauya un poc més, en
detall y

Mataró.—(Associació Foment de la
Sardana.» El clima:tenga a la int va te
nir lloe la primera representació de la
serie de composicions literarias poca des
en acció per alguna socia de la mateixa.
Les tres pritneres quese varen inter
pretar en tal dia,sou degudes al singu
lar poeta Don Salvador Llanas y se titu
len El conco La sacrificada y L'Amor a
casa, Lotes elles escritas ab forsa co
rrecció.
En la interpretació prengueren part
varia estudiosos joyas aticionats de la
casa, el» gneis feren Ilur trevall.ab mol.
ta satistacció.
La concorrencia va premiar ab aplau
els principals passatges de les obres,
cridant ab insistencia al autor y intér
sos

prIts.

afinació,

la s.-gona.
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_Els de [Sant Martí
Diumenge celebrál benemérit «Ateneu Obrer Ca
tala de Sant Martí» la festa deis Jocs Florals.
Comensat l'acte a l' espaiós teatre de l'Ateneu
baix la presidencia del regidor t egionalista don Pere
Montanyola, qui portava la representació del senyor
alcalde, el mestre en Gai Saber Francesc Matheu,
president del Jurat, llegí un hermosíssim parlament
en vers, recordant el ressorgiment deis focs Florals,
en mitg de la fredor de mort de Catalunv a, logrant
reanimar lo que semblava no tenir ja més vida, fins
s'ha fet popular
a tal punt que el cant de la Patria
altra volta, arribant fins l'anima del poble Ab el
ressorgiment de la llengua ha vingut el de la nació:
de la poesia catalana, el de tot el poble catalá.
Peró aixís com la llengua ha comensat l' obra,
també la té d'acabar, y fas que tot será restaurat, no
será acabada la miss:6 que ara tenen els Iocs Florals.
El discurs de don Francesc Matheu fou coronat ab
xardorosos aplaudiments.
El senyor secretani del jurat llegí a continuació la
memoria y el veredicte, sortint prenliat ab la flor na
tural don Manuel Vila Dalmau, qui passá a oferir la
flor a la reina de la festa,la qual passá ab la seva cort
a ocupar el sitial de la presidencia, als acorts de la
Banda Municipal y saludada ab els entusiasmes del
públic.

L'autor premiat Ilegí la seva pcesía «Quan joven
tut esclata », plena de vida y moviment, vida y mo
viment que encomaná al públic, qui la aplaudí durant
molt llarga estona.
L'englantina y el premi número 4 del cartell, co
rrespongueren al poeta don Josep Carner, qui fou ob
jecte de merescudes ovacions, per les poesíes «El
día revolt», riquíssima de ritmes y «Cant de retorn».
A ltres premis: Senyors Anís, Morera, Vinardell,
Valen, Bassegoda, Doltra y Bertrán.
Llegides totes les composicións en vers premiades,
s'aixecál senyor Monlanyola qui era ademés membre
del jurat, pera donar les gracies. Fou aplaudidíssim.
.

El temps que dura l'excursió demostraría, sense al
tres precedents, l'aceptació que déiem.
Després de Manacor, la companyía va passar a Fe
lanitx. Les obres que's posaren en escena foren: La
bona gent, Foc nou, Lo ferrer de tau, Tema bazxa, Don
Gonzalo,E1 cor del poble,EI mtstzc y altres, totes del re
pertori catalá. Entre les traduccions recordem, Tris
tos amors y Els hzpbcrites.
Acabada aquesta petita temporada s'instala la
companyía a Lluc-major hont no coneixien nostres
produccions escéniques, obtenint un éxit grandiós,
haventse de perllongar la temporada per tot el mes
que som
Les obres representa des a Lluch-major fins ara,son:
Foc nou, La bona gent, Terra bazxa y El mistrc.
Les manifestacions y converses del públic sobre les
obres catalanes, no poden ser més entusiastes.
Respecte a la interpretació,els elogis son unánims.
Se celebren les principals figures de la companyía y
els noms den Casals y la Cazorla han esdevingut po
pulars en aquelles illes.
Fer pública semblant victoria, ens fa molta alegría.
Felicitem una vegada més als celebrats artistes,
tant pels aplaudiments que recullen coca per la cons
tancia que demostren. Aixt se fan les tasques honro
ses y 'productives. Tant debó que fossin forses els
imitadors que,aquets benemérits comediants, trobes
sin entre nosaltres!

Va ab aquest número el VI plec (16 planes, format
la popular producció den Pitarra

gran) de

LO CAMPANAR DE PALMA
drama

tres actes y

destinat a obtenir moltes
de Catalunya, aixi que'n tin
guem enllestida l'edició. Els exemplars de la qual, van
ilustrats ab diverses fotografies, de personatges y de
corat, destinades a servir de guia als que vulguin po
sar en escena Lo Campanar de Palma ab
tota la pro
en

representacions,

en vers

arreu

pietat deguda.
Acompanyem

també el I plec (16 planes, ormat
nou) de la darrera estrena del Sindicat d'Autors, dra
ma en tres actes den Pere Colomer y Fors,

LA CREU

El Ceatre Carate'

a

les Balears

Ja féiem, en son dia, merescuts elogis de la cam
panya que ve realisant a les Balears la companyía de
declarnació Casals Cazorla Avui, davant les noves
que'ns arri ven, caldrá renovar els encoratjaments.
L'éxit artístic,ara s'armonisa ab el profit económic.

obra ben rebuda pel públic.
Aquest excés de material ens obliga a suprimir lo
que poddern dime cobertes de la Revista. Ben entés,
peró, que tornarem a posarles aixt que's regularisin,
acabada l'obra den Pitarra, les pagines que repartim
de follett.
Al publicar, la setmana pasada, el val pera que Postres
lectors puguin adquirir un retrat de franc a la Fotogratia
Francés, ens descuidArem de fer constar que quedaven ev

plp¦
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cluits els ches festius, de modo que solsament

regeixen

les condicions

en

dies teiners

expressades.

tes.

Una Ileugera malaltia té retret al Bit, desde fa alguns
dies, al eximí artista don Apeles Mestres, president del
Sindicat d'Autors Dramátics Catalans.

rápida

minora.

En les companyies teatrals de Madrid—aixi corn en les
castellanes que actuen a Barcelona,—hi figuren notables
comediants Procedent- de la escena catalana. Haventnos

dolgut,

una a

una,

Preu:

so

céntims. De venda

en

Administra

nostra

ció.

Aixó per un cantó.
Par altre part hem d'advertir que'ls tals cupons son vala
ders fins el día lo del mes de Desembre; passat d'aquesta
data el posseidor no tindrá dret a cap de les condicions ofer

Celebrarem la

género.

d'aquestes emigracions (voluntaries

o

torsoses que tossin)no per ab guardem rencor als emigrants
ni deixem d'alegrarnos deis seus éxits y prosperitats,quan els
sabem de bona tinta. Y considerant d'interés pel curios lec
tor rebre noves directes de la tasca que lluny de la patria
realisen aquets artistes, progectem enterarnos directament
y oferirne, en el periódic, una fide' informació.

Aixi, debutant aquest dissebte al Espanyol de Madrid, ab
El mtatic den Rusinol, nostra eminent Jaurne Borras, te
nim promesa detallada ressenya de la solemnitat, Y ab molt
gust la publicarem en el número prbxim.

***
També está en vigilies de inaugurar campanya a Madrid,
Teatre de la Princesa, empresa Guerero-Mendoza, aquell
inquiet y coratjós Alexandre Nolla que, canal de la popula
ritat entre nosaltres, de cop y volta va contractarse en com
panyia forastera y ara el tenim pel mon recomensant els es
torsos per donarse a conéixer.
En Nolla, darrerament, ha estat a Barcelona
encar
que
poques llores —Visita els amics y, com era Ilbgic y natural.
va deixarse catare en aquesta Redaccio. En Nolla está con
tent, obtinaista y ab unes graos esperanses eucomanadisses
d'obrirse pas depressa. De la gloria del seus passos, prome
tem, igualment, refiexarne alguna cosa en les colurnnes de
LA ESCENA CATALANA.

—Hem rebut de «La Iliga del bon mot, un follet
paganda el qual, entre altres treballa interessants,
precios arucle «!Alerta!» de l'eminent Maragall.

de pro
conté el

—El Sindicat protessional de periodistes degué celebrar
divendres una fundió de benefici al teatre Novetats, en la
qual prenien part la majoria de companyies que actuen a
Barcelona. Entre elles, la del nostre Sindicat d'Autors
anunciava una representació del delicióssaínet den Rusifiol
El triomf de la carn.

—L'autor, del Sindicat, de qui várem anunciar qu'estava
revista pera ignoscents, titulada Ginema-Bar
prega que tern constar nostra indiscreció al do
nar la nova sense l'autorisació deguda,tota vegada que ara re
sulta que li han carbassejat l'obra abans de escriurela y aixb
ti fa ter un paper que ell no vo!ia desempenyar de cap de les

escrivint

celona,

una

ens

maneres.

Ho sentim,

perb

no

podem plorar.

—Están de venda a ca'n Bonavia, (Piase del Pf, 5.) a 25
céntims cada una, postals—totografia deis autora Guimerá,
Rusifiol, Iglesias, Crehuet, Roca y Roca, Roura, Pous y Pa
gés, Morató, Giol, Folch y Torres, Artis, Muntafiola, Bur

Colonaer, etc.—dels actors Borras, (Enric,) Borras (Jata
me,) Codina, Gimenez, Piera, Guitart, Nolla, Santpere, Vi
nyas, Galcerán, Ayineric, Daroqui, Tor, Guixer, Bardem,
Casals, Barbosa, Blanca, Bozzo, Puiggarf, etc. de les clames
Morera, Parrefio, Fremont, Baró, Xirgu, Daroqui, Plá, Bu
xadós, Mestres, etc.
gas,

—Derná, a

l'Academia de Snt. Lluis G. d'Horta, els aficio
de la casa estrenarán el drama en quatre actes Entre ve
hin: y la parodia en un acte de R. Ribo y Vallrivera Ditxo
sos vehins.
nata

—

!HA SORTITI

SEGRIDORS

ELIS

PolioNill

DE

* *

ja que partem de gloria. L'enhorabona, de tot cor, a un
altre deis madrilenys improvisats: en Ramón N. Gatuellas,
que actua al «Teatro Cervantes,» cornpanyia Sim6-Raso,
pels avensos que tá en la seva carrera. La darrera estrena en
que ha prés part en Gatuellas, ha constituit un éxit extraor
dinari per l'actor.Aixi ho Ileguim en la prempsa y tants elo
gis uninims endressats a un comediant procedent de nostra
escota, no poden menys que omplirnos de satisfacció.
D'aixb sen diu ter quedar bé la familia.
Y

EPISSODI

EN

UN ACTE

Y

EN

VERS

DE

305EP BURGEI5
Preu: 50 céntims.

.

Per molts anys.

Creiern

d' interés pera
nostres leciors comu

nicar que:
—Hem rebut el rnonólec Demerm caso, original de Jau
me Vila Riera («L' avi Riera»), que resulta
ser un
bonic

passaternps, correctament escrit en vers,hont hi campeja lo
humorisme de son autor. El recornanem als aficionats al
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