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ANTONI MUNTANYOLA

Autor

de

«LA VICTORIA DELS CENT

DÉU»
( F otog. Amadeu )

de Palma
Vuité tollett del drama de Pitarra Lo Campanar
Colomer y Fors
Tercer folleti de La Creu, drama en tres actes, de

Un'altra conferencia de l'Iglesias
OLT celebrada con' totes fou la
darrera conferencia que al C. N.
R., dona l'eminent dramaturc Ig
nasi Iglesias. El terna del discurs, «La vitali
tat del Teatre Catalá
fou glosat ab vera de
voció y coneixement de causa.
Ab paraules vibrants requerí als nostres
polítics perque ajudessin als que volen salvar
nostre Teatre «Y si d'aqui a poc no han aixe
cat I seva veu—fulminá l'orador—jo tindré
dret a &rimar d'ells quan diguin qu' estimen
Cata lunya.»
Y afegí seguidament: «Com se pot parlar de
la crisi del nostre teatre quan les obres deis
nostres dramaturcs se tradueixen y's repre
senten per tot el mon y els nostres autors y

també per obligarlo, hom-e de constancia_y
voluntat com es, a seguir avant a pesar de
totes les'petiteses que volguessin entreban
carlí l'obra magna. L'Iglesias així ho va en
tendre y afegí:
«Aniré a fer Peina sol, feina sense esperar
ne recompensa, feina d'aquella que se'n diu
boig, peró qu'es duna bogeria sublim y
generosa.»
...Peró no caldrá, tant mateix,--afegirem
nosaltres,
abandonar els companys per
semblant tasca. Qu'ells, encara que volgues
siu, Iglesias, no us deixarien pas; y allá hont
vós sou—y aíxí sempre allá hont foreu,—el
Síndicat d'Autors, que tant us déu, us acom
—

panyaría...
***

con' si's trobés en un
máxim estat d'esplendor, deis actors cata
lans se nodreix. Son alguns els que recordo:
els germans Borras, en Codina, en Salvat, en

«Pel poble—seguí dient l'Iglesias,—el Tea
[re Catalá no es mort ni pot morir. No'n
parlem més, donas, de crisi ni de mort. Par
lemne pel contrari, ab entusiasme y ab fé, No
denigreu l'art deis altres, peró no denigreu
tampoc el vostre., Ajudeuhi tots en aquesta
obra dgls poetes y dramaturgs. Així defen
sareu la !lengua catalana, que es l'anima de
la nostra terra; l'art humá, perque será/

Gatuellas, en Cabré, en Nolla, en Barbosa, la
Xirgu, la Domus, la Jarque, la Santolaria,etc.

vostre.
»No les

comediants son consagrats pels públics mun
dials?
»El teatre castellá, del qual se parla- hipó

critament, presentando

Tots ells, ab els seus mérits innegables, ab
la seva tasca artística, han honrat y enaltit el
tea [re castellá.

pot parlarse de la crisi de
un Tea [re que, com el nostre,se troba encara
en els seus inicis, que no ha arrivat encara a
la completa maduresa, que's trobava avui en
»Ademes,

com

tanquern mai les portes als literats
traductors, als que aporten al nostre tea
tre una nova modalitat. Benvinguts siguin
els artistes no industrials. Peróls traductors
l'ús, gairebé tots dolents; els que dejen que
enriquien el nostre teatre, y ara tradueixen

a

pel castellá,

plena joven tut?»
Fa constar que'! Sindicat, a pesar de certes
campanyes insidioses, té éxit; hi va gent. Y
aqui l'orador, en un ball gest etnocionant,
declara que ell,—el seu bras dret, una de les
forses més importants ab que compta el Sin
dicad—podría comprometre l'Empresa y se

traduirien pel xino, porque
ferse propietats, pera que
aquestes, siguin les nostres censures. (Grans
a plaudiments), Aquests son els nostres ene
mies; aquests els qui devem combatre. No
permetern que segueixin portantnos el lu
bridi.
»Ciutadans, acabem aquesta vetllada, ab un
crit de «Gloria al Teatre Ca tala» y «Visen ca

retira...

talunya.»
***

Els oíents, arrebatats per la 'veemencia de
l'Iglesias, pel tó sincer ab que que parlava, Ii
feren aqui una de les oyacions més sorollo
ses que hagi escolta t en sa vida.
L'esperit de sacriffici del d.ramaturc fou ben,
compres pel públic y perxó l'aplaudía. Mes

no van

com

més que

a

Una gran ovació acullí'l vibrant parlament
de l'Iglesias, plé de valentía y d'amor a la
nostra Patria. El públic obligá a l'orador a

aixácarse novainent, acaban', l'enlusiástica
sessió ab un crit de «Visca CataInny' a ab dig
nita t», xardorosa mea!, cantestat
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d.elna.—Farsa escé

Muntanyola.
Poques coses més interessants podrien senyalarse
a l'observador de la vida literaria com l'espectacle
que ofereix un jove autor dramátic, pié de bones dis
posicions y enginy que'l guía, cercant ardidament y
coratjosa son camí. Curiositat desperta y vigilant,
nica

en

dos artes, per Antoni

interés per el!; la
temptació es perpetua y irresistible, y aixel veureu
inclinarse, alternativament, a totes les modalitats
abans de trovar la propia. L'inquietut el posseeix, el
libia y l'impacienta; mai no está quiet l'inquietador y
prén y deixa els instrutrients de t, eball y adhuc varía
les tasques ab rapidesa que'n diriem de inconstant
sino'n f6s la constancia inspiradora. Passa, sense tran
sido, del mes roent entusiasme a la fredor aclapa
rant; y tal dia us solicita y casi imposa elogis des
mesurats per la seva obra, com l'endemá mateix,
sense causa aparent, el propi autor la regateja y des
califica. Aquest trepidar, aquesta vibració, veins
del vértic, farán somriure a voltes; peró a la llarga,
persistint, us imposen respecte y devoció. No vana
ment ha estat encés aquest foc en la fornal de una
ánima Devorador es Uelement; consum; mes també
purifica. Deixéu que prengui, doncs, devastador,
oh artistesl en vostres selves intrincades, mentre
no us manqui seny y ceratge per apagarlo a temps.
Car despres, ja extingida la foguera, fetes cendra
maleses, restant en peu lo que n'es digne y ja tornat
caliu lo raillor de vosaltres, teta orientado deu servos
facil y els bons camine vistents.
no

hi ha aspecte de l'art

sense

—

.

***
El bon camí de l'Antoni Muntanyola, l'inquiet
amic, l'inquietador company, sembla definirse, en
poétiques y sortoses llunyaníes, a través del teixit de
deis cent
l'última producció estrenada. En La vicios
cau conviuen y s'armonisen ja; de manera ben perso
nal y típica, les diverses aptítuts (plástiques y litera
des) que aquest autor ens mostra.
L'ambient de l'obra, abans que tot, es camp propici
als jocs y llivertat de una imaginació que desitja
esplaiarse. Ab molt acert en Muntanyola posa l'acció
de la farsa en temps pretérit y en pais imaginan.
Així s'allunyen obstacles y lligaments de tota Mena
y aquell perill constant de contrastar l'ensomni ab
ab
una realitat massa definida. Esclata dones aqui,
tota la riquesa de colors y deliciosa arbitrarietat de
línies, una original vissió de les coses del mon y sos
conflictes.
L' Amyc, aquell caricaturista popular, es cridat per
primer cop, a colaborar ab en Muntanyola, autor dra
mátic. Noten, en aquesta sortosa cooperació y en la
forma com ha estat preparada, el primer pas vers
réxit.
Van de brasset els dos companys—un decorant la
l'altre
escena y vestint y movent els personatges;
espectadio
estil;—y
davant
1
parlar
ab
bell
,entlos
,

encuriosit de l'amistat 'sobtada, se desenrotlla tota
la delicia d'una farsa, ab tirades de versos inspirats y
ilustracions humorístiques. En Muntanyola y l'Amyt
alternen y rivalisen en grades de l'enginy. Creen la
vida a son albir, tot deformat lleugel-ament, y ens
diverteixen forsa així que'ls ulls s'avesen als dibuixos
que'nsmostren y la imaginaciós'avé als lides redolins
gneis acompanyen. Es, tot plegat, com una auca ex
quisida pels majors, divertida pels infants- culta, ar
adhuc
tística y profitosa per tothom... Per
pel Teatre Catalá que ab obres d'aquest tó varía, ex
tén y fa més dúctil repertori.

tothom,

***
Perxó cal suplicar ab insistencia als dos companys
—dibuixant y literat,--que no's separin massa en
obres successives; que procurin, al tornar al teatre,
fondre en un abdós temperaments. No vol dir pas ab
la evidencia d'ara; mes ab sobtils Ligams, si es que
així ho preferien Car fora enfeblir en Muntanyola
autor dramátic, privarlo de l'Amyc; com 1 Amyc dibui
xant no's priva gens, l'egoistot, den Muntanyola lite
rat en ses caricatures. Junts han nascut aquets artis
tes y units els volem veure y es de justicia que
visquin. Y més sobre el teatre, hont el primer,triomf
den Muntanyola haurá estat conseguit, sens dubte,
mercés a l'amorosa participació del seu company de

glories y fatigues...
***
La ploma den Muntanyola, entre bromes y veres,
clou y concreta'l sentit de la seva obra en els versos
que Valeri» recita, endut de ingenua y fresca inspi
ració.
En Bardem, mímic y declamador a la regada, ab
bona voluntat que mai nos desmenteix y molt sovint
ab acerts indiscutibles. Es un paper de compromís
aquest, y el talent de l'actor sab penetrarlo.
En Capdevila y Vinyes acompanyen a Valeri» en
l'aventura insospitada. Grotesc el primer y desllori
gat ab art y trassa, fi vé de nou la vestidura y més
mal adaptades, encara, les idees que procura infil
trarli l'improvisat guerrer. Cruix, se malmet y s'ata
bala qu'es un prodigi de desencaix y forsa cómica. En
Vinyes, aciensat y prudent com convenía.
Tot seguint sa planeta enllá del mon, aquestes tres
figures peregrines se topen ab l'Aymerich que les tem
y's persigna y deixa en mans agenes un gai idili co
mensat Festeja bé l'Aymerich, nasset llarc y plé de
galtes, tendre poma camosina que la por descoloreix.
Y la Baró y la Plá, que viuen dintre la mateixa de
da, n'arrodoneixen el bucólic encís.
La primera, sab abandonar a temps el tó caricatu
resc per transformarse, d'amorosa manera, en el mó
vil y premi y de les altes accions aventureres.
La Plá, per la seva banda, llisca y rodola a llabim
de lo grotesc, ab oportunitat y gradació éxtraordina
ries que no's cansava de celebrar el públic. En con
trast entre les dugues figures, molt ben entes y dut
ab compte per l'autor, ressaltava més, gracies al tre
vall de les interpretadores,
En Galcerán sempre en son lloc, digne y servicial.
En Guixer aplomat o rialler segons les circumstan
cies. En Sirvent autoritari de sainet. En Casanoves
magestnós de farsa. Y en Bonet y demés elements
que intervenien en l'acció, acusantne els detalls y es
tilisantne les linees tal com indicava el carácter espe
«
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cialíssim d'aquesta produccio que fou molt celebrada
y aplaudida.
Felicitem a tots per l'éxit obtingut, que será repetit,
corretgit y aumentat, a cada representació que's
dongui de La victoria deis cent cau.

—L'Ambrós Carrión, ab la tragedia Epitalanii, aca
ba d'obtenir un éxit memorable. L'importancia de la
obra y la atenció ab que pensem comentarla'ns priven
avui de publicarne la critica, casi enllestida com tenim
la composició del número. Valguin aquestes paraules
de disculpa y nostra felicitado per avensada.
CATALA

Dietari de la setmana:

Divendres, dia

porada.
—En la secció corresponent ressenyem l'estrena de
La victoria dels cent &u de l'Antoni Muntanyola.

ji
de

rialles del públic dejen dar el bon éxit que testi
moniem.
Els senyors Bozzo, Galcerán, Cervera y senyoreta
Buxadós, arrodonint el conjunt y fent, de la represa de
l'obra, un deis triomfs més sorollosos de l'actual tem

22:

Senyora avia vol marit

y L'home

palla.

—La fundó d'homenatge a l'Albert Llanas tindrá
lloc un cha de la setmana entrant. Les obres escullides
son, com ja indicávem Don Gonzalo o l'orgull dcl gee y
Perdzu per garsa.

Dissabte, dia 23: L'home de palla y

estrena de la farsa
dos actes y tres quadros, d'Antoni Muntanyola La
victoria deis cent
Diumenge, dia 24, tarde: Reproducció del drama en
tres actes de Guimerá, Mossenyanot y La victoria deis
ceut cau.—Nit Dissabte de gloria, La victoria del cent dlu
y Qui compra maduixes.
Dilluns. dia 25; Els segadors de Polonia, L.home de
palla y La victoria deis cent cau.
Dimars, cha 26; Mosan yanot y La victoria deis cent

ROMEA

en

27; L'home de palla, estrena de la tra
acte, d'Ambrós Carrión, Epitalanzi y La

Dimecres, dia

gedia

en un

victoria deis

cent

dia 28; Les bodes den Cirilo,
victoria deis cent cau.

Dijous,

*

Epitalami

y La

*

les idtliques, lluminoses escenes de
l'Angel Guimerá, coronades ab el trágic sacrifici de
corprengueren de nou, emocio
una vida virtuosa, ens
nantnos. El teatre era plé y ovacions memorables pre
Sindicat. «Mossén
miaren el treball dels actors del
Janot» encarnava en l'Antoni Piera. Y caldrá afegir,
feta aquesta aclaració, la manera correcta, austera,
entendriclora, com el notable cornediant vivía la figu
ra? Prou conegut es en Piera perque semblants elogis
hagin de repetirse cada cop que, ab devoció y bona
voluntat, s'encarrega de un'obra mestra de nostre re
Mosan

yanot,

pertori.
de l'Emilia Baró? Abans, per nostra pan, una
pregunta; com s'ho fa aquesta artista per ascendir tant
magistralment, de la ingenuitat mes lleugera y impeca
ble al tó sostingut, ample y trascendental de la trage
dia? Com pot ser la mateixa actriu, aquesta de Alosan
yanot y aquella de Epitalami, per exemple? Quan el
descriure
secret s'esbrini, ens veurem ab més cor per
son treball erninentissim.
En Bardern, en el «Toni», solidant el bon nom que
s'ha sabut mereixer. A quest cop l'ajudaven en l'empre
per
sa la seva joventut y la tónica del personatge, No
ajustat
seu treball.
consignar
lo
del
deixarem
de
xó
Les senyores Verdier y Antonia Baró, en les dugues
rivals, plenes de carácter, vessants de acometivitat de
bona llei; gracioses sempre. Una pila d'escenes se con
llensen, es
fien al talent d'aquestes actrius y elles
valentía.
Les
alegradora
tudi precedent, ab alegra y

Qué,

Heusaqui com escriurta el senyor Ramón Camp
many, crític teatral de La Tribuna, si el drama Entre
rúinas fos estrena del Sindicat d'Autors Dramátics
Catalans:
«Faltaríamos gravemente a la verdad si, para ser
consecuentes consignáramos
el camino que siguen los mal

aqui

que

nos

aconsejados

complace

del
Entre ruinas. A ese pa
so, senores mios, esto va a acabar muy mal.
»Y no será porque los títulos no se expliquen Al
contrario. Demasiado procuran los autores justificar
las calamidades ,,ue anuncian. Lo que pasa es que con
semejantes sang y fetge, ya pasados de m-da, por for
tuna, el publico se da por satistecho antes de probarlos
y el teatro catalán vive en lamentable atraso.
»Tai vez los autores de Entre ruinas no se propusie
que conmover al
ron otra cosa al escribir el drama
auditorio durante un par de honras. Por lo que a no
declarar
sotros particularmente se refiere, hemos de
que no lo consiguieron. No nos produjo emoción el
drama, entre otras razones menos importantes, porque
no la tiene. Hemos de consignar tamblen, para que
no se dude de nuestra imparcialidad, que no a todo el
mundo le ocurre lo mismo El domingo por la tarde,que
la representación del
es cuando nosotros asistimos a
drama, algunos espectadores de buena fe aplaudian,
pero eso era más a causa de las exageraciones de los
cómicos que por las filigranas del diálogo, que son
pocas y no todas de buen gusto
»Ese es otro de los defectos del drama: que hay en
el mismo trozos que tienen incluso cierto valor litera
rio, en los que se mezclan verdaderos efectismos de
Sindicato.

Después

de La

autore.,

creu,

ley

mala

»Otrosí: Tal vez algún criticobromista (y aqui abun
dan) dirá a los tutores que su obra se parece al teatro
trasnochado del senor Echegaray. No lo crean los
autores de Entre ruinas. Aquellos protagonistas de su
obra se parecen tanto a los heroes de Echegaray como
este

a

los senores

Campmany

y

Giralt

»Lo único que se nota oyendo esas Ruinas es que
sus autores se han preocupado más de ciertas lecturas
que de observar, por cuenta y riesgo propios, determi
nadas particularides de la vida que deseaban reflejar
en el escenario. Inconvenientes de tener mucha me

LA
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y un poco aletargado el espíritu de observación.
Tambien los críticos bromistas a que hicimos referen
cia, han hecho constar este detalle Si los autores de
Entre ruinas perdieran en absoluto la memoria y qui
sieran enterarse de veras de lo que es la vida (antes de
llevarla al teatro) tal vez no tardarán mucho en hacer
algo más sustancioso que su última obra, porque hay
en ellos,en defecto de otras cualidades, un gran deseo
de hacer algo de provecho.
»Pero yo he de repetirles el consejo que podía haber
les dado a raiz del estreno de La batcelonina Olviden
todo lo que han leido y traten de averiguar como de
ben construirse las obras teatrales.Si ya lo han hecho y
no pueden producir nada mas sólido que esas Ruinas,
lo mejor sera que renuncien a la mano de dona Leonor.
»La compania del Sindicato interpretó la obra con
carino, aunque el resultado no correspondiera, por lo
general, a ese buen deseo. Verdad es que el drama no
que decirlo todo
es de cómoda interpretación. Hay
con la mejor intención del mundo...
R. C.»
castellanes
companyies
dramátiques
tri
—Totes les
butaren dijous una fundó d'homenatje a en Benavente.
La d'aquest teatre escullí les comedies en dos actes La
losa de los suenos y Amor de amar. En abdues obres
foren molt aplaudits tots els artistes y festejat l'autor.
mona

NOVETATS
La reproducció del popular drama den Zorrilla El
Zapatero y el Rey ha constituit un nou triomf per don
Ricardo Calvo y la seva companyia.
La fundó en honor den Benavente, posant Los in
y
tereses e:nadas, fou digne de l'homenatjat per l'afecte
acert ab que els comediants interpretaren l'obra qu'es,
indiscutiblement, la més hermosa del extens repertori
del notabilíssim autor casiellá.
Segueixen els preparatius pera posar en escena
Romeo y Yulieta de Shakespeare. Sembla, per les noves
que'ns arriven, tractarse de un gran aconteixement
artístic. No sois per la fé y constancia ab que els come
diants estuchen la obra y fort interés ab que en Calvo
s'hi espera, situó pel compre, mirament y riquesa ab

que's progecta presentar la tragedia.
Romeo y julieta será posat en escena sense mutila
cions ni arranjaments: tal com l'autor escrigue l'obra.

L'inconvenient deis cambis de decoració constants,
disposició del es
será salvat gracies a una ben entesa
cenógraf. Pinta el decorat l'Olaguer funyent El qual,
prenent peu de una innovació que vegé a Paris, apli
cada a la mateixa obra, ha realisat la tasca de manera

que lo brillant de l'espectacle concordi ab una natural
y ben entesa facilitat de interpretar la tragedia sense
les infinites interrupcions que'l cambi de llocs d'acció

imposaría.

Els que coneixen punt per punt el nou sistema, n'es
peren maravelles y una gran aceptació. La curiositat,
doncs, ja está desperta y –per totes les circumstancies
que hem enunnerat,– aquesta devota y faustuosa repro.
ducció de Romeo y Yulieta promet cridar l'atenció del

públic

Probablement l'obra será estrenada dintre la primera
Desembre.

quincena de

ELDORADO

Mas fuerte que el amor, drama en quatre actes y
l'esbós de comedia El último nunzg foren les obres ab

ESCENA

CATALANA

que la companyta d'aquest teatre contribuí a l'home
natge Benavente. No cal dir com foren aplaudides
aquestes produccioes que el senyor Villagómez pre
senta, interpreta y dirigeix ab entusiasme d'enamorat.
Divendres degué estrenarse la comedia en quatre
actea original de A ltred Sutro, traducció directa de
l'anglés per Alexandre P. Maristany, Las murallas de

Jericó
Ja'n

direm alguna

cosa en

el número

próxim.

C1RCOL DE SANS
En les dugues representacions que la companyia
d'en Pep Pubill dona en aquest teatre, posaren en es
cena
les celebrades obres del emment Rusinol Els
aquesta
sazr's de Vilatrista y La bona pm, dedicada
darrera al Sindicat d'Autors Catalans en extraordina
ria fundó qu'es vegé sumament concorreguda.
Els artistes rivalisaren tots en son treba II, distin
gintse en primer lloc les senyores Roca y Martí, ab
den3cstrá que sentten
una interpretació cuidada, lo qual
intensament son comes.
Els actors, correctes, com tenen ja per cost um, de
tallant sóbriament les escenes més culminants el direc
Capdevila,
tor senyor Pibiil junt ab els corrpanys
Cabruja, Calvo, Puigventós, Fernandez y Hoces.
Per final posaren La Santa, d'en :Ylarti Giol, que,
com les demés, fou forsa aplaudida.

Fervorosa
Trenant, tots dos abtes, les gloses més vel les
—esparces selectes d'un ternps an yorat
l'insomni de l'hora te clou les parpelles
y et quedes dormida ab el cap mitg-tombat.
Llavores admiro

tes

formes

tan

belles

d'angusta candencia, qu'ern deixa ubriagat,
y oblido deis versos les
gelós de la ditjs qu'ens

suaus

brega

maravelles
encisat.

Somrius talaquera, tal volts soniniosa,
creiente telissa y ensemps desitjosa
d'una ampla abrassada y uns llavis fervents,
Y alhora et despenes, inquieta, astorada,
sobtante la ditxa, la gloria somniada:
mos brasos d'atleta y mos besos ardents!...
J. VIVES

Y

BORRELL

LA ESCENA CATALANA
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Agrupació

«Flora de

Cingle»

Gros bu l'éxit alcansat en les fun
cions que's posaren en escena'l passat
diumenge, les quals foren la farsa en uri
acte, den Husillo!, El triomfde la carn»,
obra en la que la senyoreta Puig s'hi
distingt notanlernent, mol ben secunda
da pel senyor Zarzuelo y demés parts
de la companyía.

casada, (estrena,

en

un

acte, de S. Garri

Antoja.)

ga

C. N, R.

(Gracia)

Diumenge, dia 17, se representa Don
Gonxal o l'orgull dal gec, a carrec del
elenc d'aficiona ts que encapsaleu els se
nyors Fuster y Avizló.
Fou ben

Després se representa el
de Iglesias, Lladres,

drama en un
y la comedia
també en un acte den Martí Giol, La
santa, que sigueren Iluidament inter
pretades per les senyoretes Puig y Camps
y els senyors Zarzuelo, Cardona, Oriol,
Bachs, Ninou, Grapell, Puig y Rovas.
Els aplaudíments que reberen del
nombrós públic que omplía de gom a
gom l'espaiosa sala d'actes de dit Ateneu,
fiaren proba palesa de la viva satisfacció
que casuá a l'auditori el treball arrodo
nit de tots els artistes y sobre tot de la
senyoreta Puig y del senyor Zarzuela
als qui cal encoratjar y felicitar coral

executat

en

general.

Unió Ll. del districte VII
El dia 17, el quadro d'aficionats que
dirigeix en Ricart Palrnerola, posa en es
cena el drama den Puig y Ferreter El
gran Aleix, representat ab justesa per les
senyores Guart y Buxadós y els senyors

Ferrer, Cullell, Rufart, etc.
Després la senyoreta Buxadós y el

se

nyor Ferrer executaren el diálec La da
rrera
disbauxa.

acte

ment.

DE/1105TpE
CORRE3P0113A
/

—«Circol Tradicionalista.»
El diumenge passat representaren la co
media Elseté no furtarás, que tingué
una
interpretació molt ajustada pels
senyors Boada, Gambús, Company y els
nois Virgili, Crespi y Breda.
Acaba la funció ab la sarsuela L'allot
jat quina execució deixá molt que desit
jar per manca d'ensaigs.
<Centre Sabadellenc» (Gelats). El diu
menge Les eures del mas, prenent pant
en el desenapenyo els
senyor Codina,
Rabasó, Martí (Josep), Gatell, Cauhé,
Martí (Joan), y Pelegrí (pare y fill) sens
desnaereixer la senyora Eusebia Calvo.
També han representat les obres, Un
beneit del cabás y La conquista del papá.
«Academia Católica». S'están donant
els última' ensaigs d'una bonica come
dia den Baró, ab la qual tindrá lloc la
inaugurado de la present temporada, a
cárrec de la molt distingida secció dra
mática de la matoixa Acamedia que ab
tant bou acert dirigeixen els veterana,
Tomás Penalva y Esteva Trullás.
,

Ateneu obrer del districte II
Diumenge passat l'elenc que ab tan
encert dirigeix el senyor Boquet posa en
escena'l drama den Vi laregut Aniver
sari.
Les senyores Ceballos y Vidal estigue
ren bé ab sos
papers de «Quiteria» y
«Justa» com aixis rnateix la senyora Du
rán ab el paper de «Carme» que'l feu ad
mirablenaent.
Els senyors Boquet, Fábregas, Simó,
Deví, Carol y Gost,estigueren lambe jus
tos en sos respectius papers, sobressor
tinthi el senyor Gost ab el paper de
«Mossén Lloreas.»
L'obra fou escoltada ab verdader inte
rés. El senyor Torres, brodá'l dificil pa
per d'«Escabella t.»
Per pessa representaren El marit de la
difunta, en sustitució de Vint anvs des
prés, la qual tingué de sospendres per
indisposició d'un deis intérprets.
Foment Andreuenc

(Sant Andreu)
Continuen els dinaecres artistics en
a quest coliseu, a cárrec de la cornpanyia
Pubill-Roca.
De totes les funciona donades, aquesta
ha estat la que rnenys ha camplascut.
Notárem que en Gent d'ara alguna pa rt
estigué desorientada un xic massa. No
obstant y aixb la concorrencia rigué de
bou gust,
Se representa també l'adaptació Tol
cor, que agrada molt.
Natura
Pera denah, diurnenge, s'anuncia el be
nefici deis aficionats Claudi Domenech
y Ferrán Ramón,representantse lesobrea
catalanes L'hereu Escampa y Consell de

va

Sampedor.—Al Teatre Nou, el dia 3
actuarhi una companyia d'aficionats,

representant les obretes Cría corbs, Ju
gar

a

casats y La maniática.

Vilassar de Dal t.— La

pa ny ia Te
el «Vilassa
drama d'Iglesias
en
un acie,
den

rradas-Casas, el dia 10,
nes» va executar el
Foc Nou, y el quadro
Martí Giol, La Santa.

cona

en

Pllanresa.—(A la Joventut Carlina»
el dia 17 se posa en escena el drama en
tres actea, den Boquet, Els masells y la
pessa den Saltiveri L' Ultim inglés.
L'execució, a Maree del elenc de la
casa, aceptable.
En la «Joventut Radical» s'han repre

les guinyolades L'enginyer nou y
de ferro y els sainets Mata dénes
y En Joan Trapeas.
sentat

Grapa

Vilanova y Geltrn.—Durant els dies
de fira, ha actuat en els tea tres «Apolo y
Bosc, la gentil transformistes «La Cen
tella,» qui representa el monblec de
Cantó La meya guardiola demostrant
esser una artista consumada brodant el
tipo de detalla, metisantlo cómic y sen
timental ab art esquisit.
El nombrós auditori. premia son tre

ball, obligantla
voltea

en

a

presentarse repetidos

escena.

Reus.—«Fra ternitat R. Radical.» Els

visionaria, drama politic social den Pous
y

Pagés, sigué'l

que esculli

pel

dia

17,

Pinteligent aficionat, director del qua
dro de la casa, senyor Cubells, el qual
«Salvador» acertat d'intonació,
decaure un solt ruoment. La senyo
ra Miró'l secunda y en l'escena final del
tercer acte tingué moments felissos. En
Baqué, l'Aguadé en Manresa, en Bru
net y la nena Aguiló (que
per primer
cop trepitjave les tenles) estigueren dis
crets, aixecantse en honor de tots la
cortino infinitat de vegades.

feu

un

sens

«Patronal del Obrer.» En la tarda del
mateix dia representaren el drama en
tres actas, Mala aranya y el monedec
Les penes d'un casal.
<Centre Tradicionalista,» El dia 10,
del corrent la secció del requeté posea en
escenal drama d'en P. Boquet, Con: les
blives, preneut part en son dessempenyo
els senyors Bassora, Lentes, Cort, Arbo
nés, Espesa y altres, sortint un conjunt
bastant arrodonit.

«Centre R. R. Autonomista.» L'obra

LA ESCENA CATALANA
que més gran interés ha despertat entre
'la concorrents 'Vaqueara societat, fou
la presentada diumenge passat, Terra

baixa.
El senyor Riba, en el (Me nene) esti
en les escenes
acertar sortint oiréis
méa notables de l'obra. La senyora Ga I
tés, fou tot lo que ses facultara i perme
tien. Bel senyor Segalé, en el Sabastia,
coca també en Montagut, en l'itAvi To
mis.> La «Pepa,> per la senyoreta No
vials, fou ben encarnada; la nena Ser
ié treballa ab dalit en la «Nurl,» pero
flaqueijá per manca de forses.
Els demés personatjes feren tot quant
pogueren pera sortir airosos de son com
promis; eren aquets, els senyor Cabré,
Gabifiau (E) Tondo, Clotet y Guasa.
En resum: olida coca en la passada
unció es feren acreedora a censures,
ara mereixen elogia, Creiem que d'avui
en endavant seguirant fentlio aisís.
<Parronat del Obrer.> En la tarda del
mate': dia representaren les comedies
Rucs oalents y oalents rucs, Un mor/ re
sucitat y la sarsuela L'ecitpse, siguen t de
sempenyades pela joves Roig, Gonza
ez, Ramón Viscarues y altres.

gué

Badalona.—«Centre Badalonís Grana
y justificara son els éxito que la com
panyia Terradas-Casas ve obtenInt ab
fea obres que peribdicament representa
en el hermós tea tre d'aquest centre. En
a execuci6 de l'obra La Mare Eterna del
tlgnasi Iglesias, que representaren el
idiumenge prop pasear, la senyora Rovi
Ira y els senyors Casas y Gili estigueren
ladmirables y molt bé y ab els tipos ben
dibuixats els senyors Boyé, Caballé, Ga
ell y Giró Per fi de Cesta la senyora Ro
aire y el senyor Casas recitaren el dil
molta justesa y
ec Un cop de telas, ab
molt ben jugat.
«Unió F. N. R.> L'Estol Artfstic, de
aquest centre, dirigir per en Tomás
Guardia, el diumenge pasear posé en es
cena la tragedia de Angel Guinierá Mar
II Cel que fon eze curada ab molta juste
sa per pan de la senyoreta Fornés y deis
senyors Boseh, Garbo, Guardia, Fugas,
Maten, Lladó, Serrar, Sitjes, Gurgui y
Gorgi. Per fi de (esta representaren la
esmedia en un acre den Eduard Vidal
Valenciano Tal hi va qui no s'ho creu,
fent passar un bon rato a la concorren
cia.

«Gent Nova» L'obra escullida pera'Is
casa pera representarla
primera d- temporada fou la tra
ducció La Verle Boja, que fou exigente
da ab molt boa acert, el diumenge pa

aficionats de la
com

a

ssat, per part de les senyores Guardia,
Matas y Guerra y d'eta senyors Gili, Gi
ró, Borré, Cardona y Dedó. El Pintor de
Miracles que posaren per fi de testa tin
gué una execució justíssima per part de

particularnient

del senyor Costa,
protagonista.
<Centre de Ntra. Senyora de Montse
rrat» El diumenge prop-passat el grop
dramátic, d' aquest centre representé
L'Agricultor de Chicago y Flora y Violes
En la primera l'exesució no arribé., en
conjunt, a la altura de les que ab tant

tots

y

encarregat

del

.

_

representant elsjoves de la
Ab tot cal fer mondó del senyor
Leandro que estigué justIsim. En la se
gons,fou molt bona y acabada cumplint
com a bona tots quanta hl prengueren
part y foren les senyores Ferrandiz, Mes
tres (A) y senyors Foncuberta. Abel,
Casalt, Serricabras y Puig.

nombrós 'Mine que hl
tots els atetes.

Vilasar de Dalt.—L'elene de la casa
representé Pescadors,Pobra mare y L'On
cle Geroni ab una execució regular, car
notava falta d'ensaiga: cal solea
ment esmentarels novel Is arriates Grau
pera, Galcerán, Planes, Prat, Roca, Es
panol, Piferrer, Llorens, Col!, Gonzalez
y el xamós tren Colomer.
La concorrencia resté satisfeta de ta

la

acert

venen

casa.

festa.

Areys de munt.—€Unió Arenyen
El dia 11, una companyla d'aficio
nara, oncapsalada pels senyors Guibert,
y Pallach, y cooperanthi les senyores
Montserrat Foura, Aurelia Borralleres
y Antonia Fornés, donaren una repre
ca.>

sentació del drama den Rusinol La Mo
re, portantss molt bé en la protagonista
la senyora Faura y fent també digna
ment sos papera les demés dames.
El senyor Pallach, en l'«Alberts se
feu aplaudir. Secundaren ab acert els
senyors Gubert, Pla, March, Soler,
Forts, Alsina y Ferrer. Per fi de (esta
El carro del vi, que bou ben executat
en

general.

<Saló familiar.» Una companyia diri
per en Jaume Cabré, de la que'n
formen part els actora Garcia, Robles,
Bollera, Pons, Alonso, (J.) Valenti, Ho
ces y lea actrius Josefina, Roca y Ven
drell, Fernandes, Sabater, Juliá, y Ven
drell, ( M.) el dia 11, representaren el
drama d'Iglesias, Foc Nou, que bou ben
posat y representat ab forsa cura, per
lo que'l públic va restarne agrait.
Acabé la (unció ab la pessa ha Pau de
les calles curtes, que sortí arrodonida.

gida

El sha 12, aquesta mateiza companyla
escena La fill4 del mar den Gui
meré, que fou execurada acertada ment
per les senyares Roca, Feruandez y
Vendrell y eh s senyors Cabré, Garete,
Valentf, Pons Alonso y Hoces.
Per pessa, El carro del vi, ab execu
ció també bona.

posé en

Súria:—(Teatre Principal» El din
menge dia 10, várem tenir el goig de
veure per un quadro d'aficionara roan-resans dirigits per un tal Martí Dalma u,
el drama en tres actea Lo misterids Jim
my

havis,

al final de

Per pessa varen donamos una carrin
eloneria que no mareta ni citarse, alzó
y el no mi piguer el paper els actora, va
ser causa que'l públic escoltes l'obra
com qui sent ploure.
S'ha posar en estudí pela aficionara de
casa el drama en tres acres Maria Ro
sa den Guimerá y la comedia en dos
acres d'en Coca Gent d'ara.

Hospitalet del Llobregat.
Din
menge prop-passat, galantment invitar
per la Junta del «Teatre Católic», assis
tirem a una fasta que doné en el seusa
ó-Teatre.
Dolguentnos mol t el no poguer dispo
sar d'espai pera parlarne detalladament,
sois direm que les moltes poesies cata
lanes que s'hi recitaren y les diversas
composicions musicals foren notable
ment ap la udides y principalment la «So
nata Patética> de Beethoven executada
per la senyoreta Roseta Lara, y el dis
cura <Consideracions> del poeta Mossen
Anton Taulet y Vilaplana.
—

-

Malta part de la nombrosa concorren
cia demostré ab persistenta indiscre
ció que sufria una mena de mal que's
diuen canaltabetisme >

Properament y per una molt notable
companyia d'actora, tindrá lloc en aques•
ta

vila

un

verdader aconteizement

tea

tral, constituintne el principal interés
la primera representació (prova d'estu

di)

del poema dramétic en un acte y en
Terres Peudals, original del jove y
conegut convilatá A. Divf Panella.
vera

Vie.—«Catalunya Vella.> La Dida y
Un cop de teles foren les obres posa des
en escena, dissabte passat, per la com
panyia que dirigeix en Claudi Tubau.
L'interpretació del drama d'en Pita
rra, podia ser millor, vistes les quali
tats que posseeixen els artistes que for
men la companyia.
El diálec, fou excelenment interpetrat
per la senyoreta Tubau y el senyor Tu
ba u.

Sallent.—<Teatre Principal> El dia 17
una

companyia d'aficionara

manresans

representarnos la traducció El Mis
terios Gimmy Samsony l'epissodi cómic
en un acre, den Salvador Bonavía,
El
boa ?ladre.
van

El
y de

públic va sortir content de les obres
l'interpretació-que s'hi doné.

Samora.

donada la categoria deis
actora, va sortir bastant ajustada per part
de tots, sobressortint en gran manera
els senyors Bonjorn, Colldeforn, Vives
y Dolmen, encarregats respectivament
deis papera d'Evans, Dich, Avery y Sam
bé;
son. La senyora Puigcerver, molt
Vaina senyora, Raqueta y insegura del
papen. Les nenes, arrodonint el quadro,
fent tot lo que pogueren.
L'obra agrada moltissim, aplaudint el

L'execució,

-

1

LA ESCENA CATALANA
Heusaquí,
aquesta
més

resumides avui, les noves que hem rebua
de les Amériques y que lolem publicar,
en la secció corresponent.

setmana

detalladas,

De Buenos Aires diuen que la Jarque y en Doménec se
gueiren sa profitosa cana pan ya al teatre «Variedades>. Tres
anys seguits fa que hi actuen, ab repertori molt extens. So
vint, nostres obres figuren en els cartells. Darrerament han

posat
Va ab aquet número el VIII plec
de la producció

(16 planes,

format

gran)

LO CAMPANAR DE PALMA
den Pitarra; y el III plec (16 planes, format
drama en tres actes den Colomer y Fors

nou)

del

LA CREU
estrena del Sindicat d'Autors, ben rebuda pel públic
Aquest excés de material ens ha obligat, de moment,

suprimir

ta. Ben

lo que

podrtem dime

cobertes de la Revis
a pesarles aixt que's
regularisi, acabada l'obra den Pitarra, el tamany de les
planes que repartim de folletí.
a

entés, peró, que

tornarem

***

en

Tersa baixa y La

escena

LA VICTORIA DELS CENT DEU
qu'es representada

a diari entre forts
aplaudiments y
esclats sorollosos de rialles. El carácter original de la
producció y les condicions que la fan propicia a una
rápida popularitat, ens animen a esperar que la elecció
de La Victoria deis cent cllu complaurá tant als nostres
lectors com ens satisfá a nosaltres la fortuna de poder
la oferir dintre la Biblioteca de LA ESCENA CATALANA.

ab éxit extraordi.

ICns escriuen de Lima ressenyant els triomfs sorollosos
de l'Enric Borras y una representació de El mistic que ha
redoblat entusiasmes.
Y de Méjic ens participen la fundació de una agru pació,
riFoment del teatre Catalá a fkléjic» destinada, com fa pre
veure el nona, a agerrnanar tots els catalana
residents en
aquell país y donar a conéixer, a la vegada, lo millor de
nostres productora escénics. Les joies de la Roser fou l'obra
escullida per la festa inaugural.
Ens comunica donya Carcne Parreno que no es cert que
ella formi part de la cornpanyfa Pubill, com abrís s'Eta anun
ciat en els programes y en les ressenyes deis periódics

professionals.
Aquesta notable actriu sois

Un'altra estrena del Sindicat d'Autors, gran éxit de
prempsa y públic, tindrem la satisfacció d'incloure en
nostra Biblioteca. Se tracta de la farsa escénica en dos
actes, prosa y vers de l'Antoni Muntanyola,

morta

ri.

na

fundó donada per

mera

la

va efectuarhi un bolo en la pri
tal companyta, quedant desde

dia lijare de compromís.
Ho fem constar aiaís per satisfacció de la interesada.

aquell

cj

L'apreciable

Joan Pubill ha

actor

ingressat

en

la compa

A rlIs

La sagra

nyla del Sindicat d'A. D. C.
Fará
da

son

,familia,

debut
que

en

la

ja ha

nova

obra

comensat

a

de

l'A ven

ensajarse.

Pera les representacions de La sagradafamilia, que s'es
trenará prbairnament al nostre Teatre Catalá, han sigut
justats tres actors, que son els senyors Puig, Sancho y Ba
motivat per no haverhi prous actors en la companyf
del Sindicat pera representar les figures que integren la
nova producció del senyor Anís.

duell,
Nostre número vinent contindra folletf extraordinari,
les constants estrenes del Si ndicat d'Autors, de voler
oferirles ab oportunitat, ens apresen a acabar la obra den
Pitarra que tenim en cura de publicació. Alai, doncs, nos
tre número próxim (que será, per lo que respecte a folletins,
verament extraordinari) acabará de repartir (cobertes y tot)
el drama den Pitarra LO CAMPANA II DE PALMA y será
posat a la venda al preu de so céntima l'exernplar. No cal

ja que

aclarir que els nostres
sense aument de preu.

suscriptora

el rebrán,

com

EPISSODI

Son més de 70 les obres fins avui rebudes, y la !lis
ala( que acabi el temps cradmissió.
111. Les obres haurán de ser entregadas abans de les 8
del vespre del dia 30 del mes que som.
Creiern deixar salisfets, ab aquestes breus respostes ca
tegóriques, a nostres comunicants tant amables corn norn

puplicada

EN

UN ACTE

Y

EN

VERS

DE

305EP BURGAS

El Sindicat d'Autora segueix rebent obres y mes obres
ab destl al Concurs Teatral que, com se recordará, virern
anunciar oportünament. Avui, contestant a vares pregun
tes dels interessats, afegirern les següents aclaracions:
1. Les obres deuen dirigirse a la Administració del
Gran Teave Espanyol ab l'ad ressa: Sindicald'Autors Drama
Izo Oatalans.—Concurs teatral. Se'n iliurarai corresponent

POLONIA

DE

sempre,

cj

rebut.
H.
ta será

SEGADORS

ELIS

Preu: 50 centims.

La

_Escena.

Catalana

Revista Ceatral.--Surt cada dissabte
PREUS

DE

SUSCRIPCIó

2 peSStitS.— Un any: 7'50 pessetes
NÚMERO SOLT: 15 céutims.

Un trimestre.

Pago

a

la bestreta

brosos.
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