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El nostre camí
Pot dirse que çlintre poch temps D E
TOTS COLORS e n t r a r à en una vida de major intensitat. No es hora de retreure
lo qu'hem fet desde'l primer dia fins
avuy; que les coses vistes no fà falta
qne's vagin pregonant; de la nostra ac-v
ció que cadascú se'n prengui lo que vulg u i , que no'nsen ha de tocar la pitjor
part. Y com qu'un bon present es sempre
auguri de millor avenir estèm contents
de poguer pressentir una creíxensa de
molt temps desitjada.
A l entrar en el nou període, D E TOTS
COLORS definitivament sense perdre el
seu criteri de catalanitat, extendrà la
seva acció,com ja havíam insinuat altres
regades desde aquestes mateixes columnes, a tot lo que's refereixi à vida a i t í s tica, fassis com se fassi y siga qui siga el
q u ' ho fassi. Més clar: D E TOTS COLORS
s'ocuparà constantement, sense restar
prestigi à lo nostre, de les representacións que's dongui a Barcelona per companyies forasteres y extrangeres y de
tots els teatres d'aquí que f a s s i n teatre
català o castellà;per declamació olírica.
—Això,ho repetim,sense perdreel crit e r i decatalanitatqu'ha seguit fins avuy.
Y ho repetim pera qu' els pochs que
encara puguin sentirse chauvimstes no
prenguin això com una virada. De claudicació cap. Nostres preferències s e r à n
pel nostre Teatre y per les coses nostres,
y pera posar el seu nom ben enlaire pas s a r è m per demunt de tot. P r ò pot estarse un a casa seva y tenir la finestra
oberta de cara al mon—que diria un fest i u escriptor que coneixèm.
Y lo que dihém de teatres podèm dir
t a m b é de les societats que—repetim—de
claudicació no n'hi haurà cap y ningú h i

perdrà r è s . Les funcións de les societatseràn resenyades com fins ara lo més
extensament possible.
T a m b é 's c t n t i n u a r à n les critiques de
A r t s p l à s t i q u e s y M t i ï i c a . y en fi. donarèm compte de tots els espectacles que
artísticament s'ho mereixin. Apart d'
això no hi mancarà cap de les seccións d"
habitut destinades a Aficionats Notables y Qttadros D r a m à t i c h s , afeginth:
encare lo que c r e g u è m necessari per fer
ben gran nostra Revista. Y tot això sen
se descuidar la part literària y millorantla sempre, que de lloch n'hi haurà
pera tot y si no n'hi hà.... n ' h i posarèm.
Y encara amb la adició dfe moltes altre?
coses que no volèm d i r y·qu'han de sorpendre agradablement.

C O R R E U

D E

P A R I S

París, 5 d Avril.
E l v i de Tockay, amichs, es daurat y
odorant, 3- se n puja al cap desseguit en
un ubriagament a r i s t o c r à t i c h , ben di
ferent de la plebesa curdn de la hispànica mansattitla. Y Loge. avuy, en els
salons de la Mbison D o r é e , en companyia d un gran duch anglès, ha sopat ab
dues exquisides y r o m à n t i q u e s senyoretes, Elise Craven y Gaby Deslys. S'ha
parlat de música, del «Cobzar», d'una
graciosa estatueta exposada als «Humoristes», de llibres nous, de teatres... v
allavors Loge ha recordat que mentre?
ell sopava tan amablement, al VaudetiHe devian estrenar L a Mioche, la nova
comèdia de Pierre Berton. Y ha tingui
airosos remordiments... que s'han esvabit amb una copa del llohat Tockay, ser-
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vida per una fèmina y principesca mà
Quan he près comiat dels atnichs, una
pàlida claror moradenca embolcallava a
Paris.
Loge no's trobava molt segur de sí
mateix, encar que, recordant a Ibsen,
mormorava allò de: «Home sol, home
fort»... Y s ha hagut de refugiar en un
cabaret amb el sol fí de deixar passar
dues o tres hores. Quan ha eixit Loge
eran vuyt hores ja, y {sabèu còm ha sabut y pot fervos critica d'aquesta Mioche? Per boca d'unes gràcils midinettes
que esmorzaven en un banch del Louxembourg.
Deya una. blonda y romàntica: Ja veurèu qu'es un paquebot anglès, el Nepattt, que fà el servey de les índies. E n
ell hi và Mioche, una jove actriu francesa que, après de passar uns mesos a les
colònies, retorna a Montmartre.
—jEs més alegre, fa riure més aquest
acte! Mioche 's baralla amb la senyora
d'un pastor protestant, de qui's veu acusada de frèvola y coqueta. Perquè a
Mioche li plau molt riure amb els joves
viatjers, particularment amb un jove
duch anglès, qui, a son retorn a Londres, ha d'esposarse amb una senyoreta
de l'aristocràcia dels milions y de la
sanch.
— Y després?—preguntà una altra.
—Al segón acte es el camarot del
duch, hont s'ha reunit tota la gent jove
del navili. Se deplora, però, l'absensia
de la petita actriu, Mioche, que fà llit de
uns dies; per boca del doctor sabèm que
ella es tisica y que pochs dies li restan
de vida. Mioche està ben lluny de la veritat, ja qu1 espera viure sols per conquerir al jove duch, a qui ja creu interessat. Sa joya, dsnchs, es grandissima
quan ell, sols per humanitat, per posar
en bon Uoch el nom d'Anglaterra, cedeix
son confortable camarot perquè s'hi instali a la moribonda. Mioche, sostinguda

per les pocions del doctor, espera la visita del duch. Ella no compendrà pas un
sol instant que'l jove es a cent llegües ni
tant sols d'un amorós somni, y que les
seves atencions son motivades, no per
amor, sinó per llàstima, y l'equívoch
aquest arriva fins a la exacerbació. E l
reverent, après de veure refusat son sagrat ministeri per la malalta, anirà al
duch per demanarli que desenganyi a
Mioche de son amorós desvari.
L a mort de Mioche, qui s'adorm en
son sòn etern mormorant «ell m'estima!»
clou la comèdia...
—Jo plorava—ha afegit commosa la
midinette, romàntica y blonda, digna
de nomenarse Mimi.
L O G E . ^

Picar en ferro fret
Una flor no fa I estiu.

Seria verament un cas de curiositat
psicològica, vist a travers d'un temperament més esbrinador y d una ploma més
ben trempada que la meva, el fer la disecció de l'esperit, incult en sa més immensa part, de la nostra ciutat comercial, quan de coses que no tenen r é s que
veure en lo de son respectiu ram se
tracta; d'art, per exemple. Un per cada
deu, n hi hà, que hi entra... una flor no
fa l'estiu... y per cada deu d aquests, un
altre qu'es coneixedor: per tant, reflexionant podrà traures en net que a la nostra
ciutat, 1 intel·lectualitat en cercle d art
no li entra pas per les butxaques, clar...
perquè... una flor no fa l'estiu... A l cop
de vista, tà molt goig el veure als nostres industrials que, seduhits per sa afició
a les arts penjen els cartells que sos
conreuadors els ofereixen fent reclame
de ses exposicions, boy fent gala de destresa en aquest genre... sí fà, goig, fà
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molt goig, mes, no es tot or... Semblant
empresa es un calvari pera'l qui no està
avesat a demanar caritat de porta en
porta, que si son molts els que fan 1 almoyna, son molts m é s els que diuhen.
Deu Vamp a r i : ]o he vist, establiments
ben pochs,un o dos!!., hont hi lluhíen tres
cartells a l'hora, d exhibicions dart,..una flor no fa 1 estiu. ;Quín ha sigut l'es.
perit general al tractar de colocar als
aparadors d'industrials el meu cartell?
Per favor l'han acceptat en sa majoria,
més que per sentiment H i han honroses,
salvetats. Trescents establiments he visitat, cent cinquanta l'han admès: ja es
molt!... Cert, que m'he presentat amb
aquell ajupiment. ben propri del que's
llensa a recullir favors; amb aquella rastrera humilitat de servidor, amb el tipich
aplanairentd'esclau.Hont hi trobava persones de cultura, mon esperit servava la
noblesa de postura, se redressave mon
cos y la serenetat restave dintre sos
naturals límits; ben diferent de quan
sem encarave la medalla pel revers:
llavors l'encongiment del esperit feya
son fet, la veu se m'extingia, se doblegava mon cos, esperant qualque grolleria •
E n el terreny pràctich entrat ja en acció,
els uns, ben pochs. per entussiasmei
d'altresper poch entussiasmats y amb un
cert deix de tant se m'endona, deixaren
que jo mateix penjés el cartell, escullint.
donchs, un lloch modest, de pór qne'm
critiquessen de b a r r u t . Altres, plens
de ver entussiasme, y prenent-se la jtts.
U'cia per ses pròpies mans, el fixaren en
el lloch més descarat y cridaner de sos
aparadors, desfentse en elogis casi vergonyosos pera mi: d'altres mostrant una
glacial fredor, escullíen altres llochs
més reservats y en la penombra, qui
sab si ab l'intent d'impedir que'l sol
ferís 1 esguart somniador d'aquella ninfa,
o tal volta pera que estigués més en
caràcter a n'el lloch hont resta 1 galàn

DE TO' S COLORS
faune. Uns el fixaren de moment, alguns
d altres 1 endemà aquells esperaren tres
o quatre dies per descuyt, o per arranjar
els aparadors, y fins n'hi han que no Is
col·locaren may.
Entro a la botiga d'un sastre, d'un
carrer ben cèntrich; li exposo mon objecte. —Jo sò un artista — cada cop que
deya artista, me semblava veure tremolar al interrogat, y ab tò entre escamat
y planyívol dirme: Deu t'ampari:—xut
artista, que desitjo fer reclam, per una
exposició de pintures .—Aquell sastre
s'estava tallant damunt de son taulell uns
patrons per una americana, y m'escoltà
boy seguint la seva feyna; al termenar
la meva relació, per un-instant, l'home,
mal que fos sastre, per un instant distreu
la vista de sa tasca, la gira envers meu
pel damunt de les ulleres, y pegant una
llambregada a mon cartell, v à dir, mentres tomava a la feyna: —Ja veurà: pera
fer reclam a un genre que no m'ha de
portar cap benefici. y que no es alusiu
en rès al art de la sastreria, sempre hi
soch a temps. —A lo que jo, cargolant de
nou el paper vaig respondre:—No senyor,
no... això no hi tè rès que veure amb la
sastreria; emprò jo tenia entès, abans
d'entrar en aqueix temple de 1 estisora
que'l bon gust y la cultura d art, no erèn
patrimoni d'una classe determinada sinó
que també podien fer hostatje a casa d un
sastre com vostè. Y deya aqueixes darreres paraules ja sortint de la botiga y
acotant la espatlla del temor de sentirme
entre cap y coll aquelles fenomenals estisores. emprò lo que vaig sentir es com
el sastre bramave dihént; Cadascú a casa
seva fa 1 que vol! — Un altre sastre d una
botiga també instalada en lloch ben cèntrich quin sastre anava ab espardenyes,
que desdeyan bon xich de son establi
ment, escoltà la meva i n f o r m a c i ó ab
els ulls closos, y quan al finar, li oferesch
el cartell pera després de l'exposició, me
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diu a b t ó de vinagre:—No... dispénsim...
a rai sí que. . què n'he de ferí... só més
positivista... no m agraden noses... es
un favor que li faig... després... — Y va
acabar: Esunarevelacióaltament ingènua
d'un caràcter. U n altre industrial,
d'origen italià per cert, per quin raotiu,
y per relacionarse la seva indústria arab
l'art y el bon gust, semblà serme favorable, miràntme amb estranyesa dubtà
d'acceptar el meu propòsit, que éll no ho
ha fet may aixó, y qu'a més a més no
deixaria veure el seu genre: després de
moltes preguntes y explicacións m'ho
concedeix, y al dirli que després ja pot
quedarse el cartell, me contesta boy estranyat y ab mala forma — y bé què
n'he de f...er després d'aixó?... — Com
el sastre d'espardenyes sols ho fà per
caritat!.. Uns amb forsaeducació, altres
amb grans cortesies, uns amb sequetat,
altres ab aspresa me desdenyen el cartell.
Un amich a qui vaig entregarlo
pera que me l fés fixar al mostrador
d una drogueria al engròs ont ell hi té
col·locació, un dels establiments més
importants en aquest ram, me compareix
dihent:—El cartell està fixat mes. no a
can*** 'ont se 1 guaytà el gerent, y plegantlo, ab ayres d'escrupulós và dirme:
Tingui,no'l col·locaré pas,es massa indecent; es més propi per una casa de banys,
allà pel mes d'Agost...—Textual. E h ? . . ,
cas unich d'escrupulositat estúpida... un
altre'm diu que no té prous aparadors
per ell, cas únich de barroerisme desfet;
mes una flor no fa l'estiu. Resumint se
pot ben dir, qu'en quant a cultura no
som gens envejables a n'els més barbres
llochs de fora. L'epílech fou el cansament del meu esperit, y donàntme ab tot
pervictoriós.nlie tret en net, qu'en aqueix
pals hont tant se canta un ressorgiment
gloriós d'avens, el bregar per la cultura
«s ben bé picar en ferro fret.
JOSEP G U A R D I O L A

Breviari
B a r c e l o n a , ciutat mitjeval.
Barcelona, l'abarragassada ciutat, un
poeta amich meu de Smyrna se la figura
aixis: Voltada de muralles ferrenyes,
besades pel mar en sa part baixa amb
passeigs amples y desolats hont diumenjalment hi deambula amb un geste resignat la menestralia barcelonina; adolescentes, pàlides y romàntiques, barbaraechs dependents que fan versos en
trossos de factures, burgesos ampulosos
y graves que quan somriuhen me recordan uns espantables idols japonesos que
una amiga meva, Gaby Deslys gayrebé
venerà, senyores de flanchs opulents
crases y colorades, greixoses y estultes,
marcida tota gràcia per una abundosa y
excessiva maternitat.. E n aquest passeig
cada diumenge una banda militar provinciana y cursi, delecta a la multitut
amb aquelles melodies que tots els adroguers se saben ja de memòria: L ' A f r i cana, E l antllo de hierro. E l rey que
rabió E n gayrebé totes les plases hi sangloten tres rajolins d aigua que ixen de
les bjques plenes de molsa d'unes nereides fumambrutesques y que cauhen en el
piló enllotat com una silenta llàgrima sobre les planes del Canto d Teresa !oh
Esproncedal —, llàgrima ncixecida en
els ulls blaus d'una núvia malalta... E l s
carrers son tortuosos, costaruts, amb
cases-palaus de grans portalades, cornucopies y escuts y escalinata al fons;
rera els vidres de qualque finestral del
segle x v u uns melangioses ulls femenins de adolescenta romàntica que broda
o llegeix a la claror melàngica de la tarda ciutadana us segueixen uns breus
moments... A voltes, al tombar una cantonada, convida al res y a la meditació
una capelleta de pedra en la paret de
qualque palau avant la qual parprejauna
llàntia... E n aquesta, ciutat al morir el
dia en gran desmay de clarors, totes les
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campanes de tots els campanars llensan
a 1 ayre ses veus, qu'aparen les veus de
una rassa extinta.. Y en aquesta ciutat
sols s'hi veuhen militars fanfarrons y
plàcits clergues, y el poble es un poble
estúpit y analfabet que no sab de literatures ni d arts.
De tant en tant hi esclatan bombes,
que gaire bé tenen les aparienciesd'evangélichs avisos,se mataa les gents espantablement, se descobreixen ferotges
conspiracions, o neix una bruixa, aquelles bruixes d Hoffman o de Poe, que
sols se nodreix de carn infantina... Desapareixen infants de les llurs cases, hi
han desesperacions 'èpiques, la policia
cerca y cerca en v à — jes tan espavilada!
— se parla d'uns zíngars de llegenda.

y atormentan les misèrrimes penses
ciutadanes, vissións de sàdics y diabòlics
torments... A la ff se descobreix una
dona, deixeble de Comare Celestina, que
furtava tendres nenes pels estragats
deliriums de quatre o cinc faunes se nectes...
Y allavors la prempsa, innoble serventa del poble, agota diàriament les
edicions parlant dels abominables crims
de l a mala dona.
Y heus aquí com, mon amich de Smyrna té aquest concepte tremant 3- mefistofèlich de Barcelona, la ciutat realment vulgar y quietíssima per excelencia.
LLUÍS C A P D E V I L A

Arts Plàstiques
Aquella calma aparent de que 't parlava la passada setmana, lector amich,
ha ben passat, y sembla haverse desfet
el vel;d aquell ensopiment artístich. Deixant de banda la ressenya de la Exposició que 'I company nostre, en Guardiola,
té de ses pintures al saló Parés, que,
com te deya. no la vull fer perquè'ls elogis semblarian parcials, s'han presentat
al Fayans Català amb una nombrosa ex posició de ses obres de pintura que cridaràn 1' atenció dels aficionats, els germans Zubiaurre.Es un art característich
el d" aquets germans, que 'ns dónan a
coneixèr per ses obres, les costums de
son país, de Vizcaya y de les planuries
burgaleses, y dels camps de Segòvia y
Salamanca, amb ses casetes y caminals,
horitzòns grisos y mancats per complert
d' un raig de sol. Dintre d' una gran fermesa d' execució y d'un mascle col-lorit
se desenrotllen les escenes més modestes y casolanes. Tenen totes aquell deix
de tristesa d' un país plujós; es una visió

del modern decadentisme 1' obra dels
germans vaschs, emprò es una sòlida
manera de resoldre ses inspiracións. E s
ben d3coratiu 1" ayre de casi bc totes les
obres qu' ells exposen al Fayans. Art
decadent es, sí, mes, es art art, malaltís
si 's vol, emprò es art seriós, conscient,
3" de quina exhibició may restarèm prou
agrahits, donchs, venen a donar foch a
la fredor qu' en coses d' art ens envolcalla. E l moviment artístich hi convé
entre nosaltres. Sols deixantme portar
del meu modest parer, diré que s' entrebancaren al volguer retratar distintes
personalitats d'aquesta ciutat. E l retrat
no es son genre; no estàn ses aptituts
conformes al retrat: ells, son temperament es lliure, el retrat es pera un temperament d' esclau. A més, es un trevall fet de correcuyta y més hi pert que
no hi guan3·a la seva sòlida reputació.
Llàstima es qu' aqueixes exhibicións sien
més productives per la glòria que no
pas pel profit.
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Al saló Esteve, hi té com ja anuncia r e m , una sèrie de pastells el senyor Cas lillo, jove qui comença, y amb ses note s
v estudis de paissatje demostra que si
> ho e m p r è n ab fè, podrà traure un fort
partit de son art, donchs hi han taques de
color que podrian envejar alguns, que
lluyten ja de temps llunyans.
FAUNE.
TERRASSA
Exposició Benet Vancells
Les obres que composen dita Exposició
en el salonet ad hocde cal Pere Sabater,
>oa en nombre de vintiquatre.
Havèm dit saló exprofés y certament
no ho es; Ics clarors hi son dolentes, no
podentse, en segons quines hores del dia,
veurer Ics pintures perquè fant m i r a l l ;
de la.manera. amb que s veuhen m é s bé es
.ú vespre amb llum artificial, y això com
'C compendrà es un defecte, pera admirar les belleses y adhuch per formar judicirecte. E n u n r e c ó h i h à el quadre Dedes
ina finestra que encara no hem pogut
i'eurer, amb tot y anarhi a totes hores
del dia. E l saló es a d e m é s despintat y
desguarnit, y la Exposició sembla acu'.lida per caritat sense les macetes de vert
natural qui serveixen de comparatiu ni
•I silenci y reculliment del saló que fan
admirar les concepcions del artista amb
més delicadesa.
L'Exposició es senzillament d admir a r . Sobressurten entre els dibuixos De
i es les gol/es j E l bover. E l primer es
robust y ben fet. mostrant un conjunt de
cases y montanyes ben resolt, que donina y captiva, y el segon encara que ao,
mès es un cap igual podria confondrers
amb un noy que. fés un altre ofici similar,
cs expressiu y t é forsa. E l poble t a m b é
ens a g r a d a y e s t à bé, mes aquells btanchs
a nostre entendre dominan massa la
composició.
.
.
-

En quant a pintures lo més bonich de
admirar es la forsa del color, qui a grans
masses se destaca plé y ferm com les
montanyes, produhint efectes emotius,
valents y forts; llàstima que tot ho r e solgui dintre d un blau de prussià massa
acentuat que dona igualtat a les composicions y desvirtúa tonalitats que tot
just es destaquen y que podrian é s s e r
decissives! En la figura sobressurten de
un modo especial L a Gitana y Vella;
aquesta segona un xich desdibuixada,
e m p r ò que tenen un c a r à c t e r ferm y ben
trassat. Del paissatge, qu' es sens dupte
lo que fà més bé podriam apuntarlos tots,
pero tots t a m b é dominats per aquest
blau que a nostre entendre els perjudica.
En resum, 1 Exposició Benet es admirable, y lo primer y m é s notable que s h i
nota es el gran amor al estudi que aquet
artista sent y que 1 farà arrivar allà hont
ellyulgui; per això junt amb nostre felicitació hi va 1 nostra encora tjament, veyent
la gran distancia que ha corregut de desde sa última exposició en la tècnica y cn
la resolució de valors qui el fan preveure trionfant.
L Exposició s'inaugurà amb un recital
de piano per en Blaynet qui subjugà al
selecte auditori amb sa dicció pulcre y
neta, amb ses escales iguales y perfectes
y amb sa forsa y mestria com no estem
acostumats a sentir, talment com un
gran mestre. Rebin ell y en M a r t i c r u t i à
autor de Pamplona que's trobava present
nostra m é s sincera felicitació.
JOAN C A R N É

c
I
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La Unió Arenvench

mim

Son nostres homenatjats d'avuy un
e^lol de fervents devots del art de Talia
que constituïts en agrupació, escampan
PRINCIPAL
arrèu llurs lloables esforsos, enprò del
Theodora, drama en 5 actes de Sardou,
teatre.
.;•
:- ' traducció catalana de ''on Salvador V i Intelligentsy estudiosos'son quasi tots laregut.
ells joves trevalladors que, robànt hores
Theodora ha sigut ja posada a Barceal esbarjo y al descans, se consagran al
lona per alguna companyia extrangera
estudi de liurs papers, podentse dir sens
En aquest -nstant recordèm que la emiexagerar qu'es aquesta una de les agrunent actriu italiana Tina de Lorenzo ne
pacions m é s distingides de les moltes
và donar una representació a Novetats;
que formen els elenchs d'aquets pobles
es obra, donchs, de repertori mondial y d '
comarcans; per això no es d'extranvar
eminència; es obra que per ésser ben inque, donada la bona voluntat de tots ells
terpretada cal tot l'escalf d'una veritay l'encertada direcció que hi posa el seble cultura teatral entre actors, escenònyor J. ^ ives, tant apreciat pels seus
graf, sastres, etc. Es, en una paraula,
coneixements y dots escèniques, surtin
una producció qual execució no s'improben arrodonides, en conjunt y detall, tovisa y que no e s t i pas a l'abast de tota
tes quantes obres s hagin posat en escecompanyia ni de tota actriu.
na, podentse contar entre els seus èxits
No parlarèm pas ara detingudament
De reixes enfora. L o F e r r e r de tall. E l
de Theodora, car ja a son temps d e g u é
cor del poble, M a r i a Rosa, Cent d'ara.
ferse desde tots els diaris de Barcelona,
Terra baixa y moltes altres del teatre
y sols dirém que, escènicament parlant,
antich y modern, en les que, sens fer eses una obra mestra. Cert que'ls tres pripecial esment de ningú, hi posen tots cor
mers actes no's fan aplaudir y que fins y
y Anima, perquè les mateixes treguin tot
tot potser s'arrosseguen una mica; cert
el íruyt possible.
que'ls dos darrers, y especialment el daEntre les moltes dames que han cola- r r e r dividit en tres quadros, violenta un
borat a les tasques de tan simpàtica poch,a l'espectador per la ràpida succesagrupació recordèm les senyoretes sió de descansos llarchs y fà l'efecte de
C. Ceballos, G i l , M . Gandia, A . Guardi, les entregues d'un folletó; però apart d '
R. Piqué, Alegret, A . Morera, M . Z a - aquet defecte darrer, degut a la vella y
mora y moltes altres que forman part mala costum dels nostres teatres de no
avuy dia d'acreditats teatres de Barce- ensajar degudament l'armament del deIcna. -s
:., •„$•
corat, en lo demés l'obra triomfa, car si
Cortesos y senzills, estàn tots ells dis- bé'ls tres primers actes no's fan aplau«iplinats en la forma m é s perfecta, po- dir fogosament, ningú podrà negar p e r ò ,
suntse sempre, amb envejable modèstia, que s'escoltan amb gust y qu'entretea les ordres del seu director.
nen y delectan.
Per això avuy, al publicar el retrat de
L ' o b r a creix en interès a cada acte, se
tots ells, ens considerém honrats, al en- complica y enrobusteix de tal forma y
semps que satisfets de contar en la nos- manera que l'esperit e s t à atent esperant
tra galeria d'elenchs un de tanta valúa el desenllàs que no's pot pas preveure ni
com es le de «Unió Arenyench.
un minut abans de que tingui lloch; heus-
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aquí un exemple que deuria seguir molts
dels autors catalans d'avuy que's dediquen a construir comèdies o drames en
les quals no's fà gens difícil preveure'l
final desde'l plantejament de l'obra, perquè la seva tècnica teatral pera volguer
ésser fina ha devingut ignocent.
E n f i , no cal insistir sobre la forsa de
Theodora, que té l'ànim de l'espectador atent hores y hores y qu' es a m é s
una obra forsa interessant baix el punt
de vista de reconstrucció històrica.
P a r l é m de l'interpretació y presentació.
L a X i r g u , aquesta eminent actriu que
tant sab ferse aplaudirse eneldesvergony i t vaudeville, en la fina, aixerida y
lleugera comèdia francesa m o d e r n a ,
com en el drama o en la tragèdia; la X i r •
gu, aquest temperament tan fort, tan decidit per l'escena, té estones en l'interpretació de Theodora d'una forta intensitat d'expressió t r à g i c a , accents de terror, d'ira o dolor tan encertats y estones d'amorosa y tendra passió sublima des per un cayent poètich qu'ella sab
donàrloshi que fan que si bé el tipu de
Theodora, en conjunt y ja per efecte de
l'autor, no acaba de convèncer pel seu dibuix imprecís, en cambi les situacións de
l'obra se graven poderosament en l'esperit de l'espectador perquè la X i r g u
no se'n deixa escapar ni una.
L'eminent Giménez fà també una creació del seu paper de «Justinià.» Aquell
emperador, home de llibres y de Ueys,
que tremolava al sentir parlar de gue
rres, que s'espahordia devant de les
conspiracions y que era crudel en les
venjanses, com ho son tots els febles, ha
sigut interpretat pel nostre Giménez en
Theodora amb una forsa y decisió envejables. Es itan justa y acabada l'interpretació d'en Giménez, qu'en ella s'hi
sentbategarl'esperitmofetad'enSardou,
a qui's complaiía fent brometa d'un em-.^
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perador venerat a travers dels segles
per la seva obra colossal de codificació
del dret de R o m à y presentarlo un poch
ridícol en l'interior de casa seva.
Els altres actors que prengueren part
en l'execució de l'obra donada lanatur i
lesa de la mateixa no tingueren ocr.
de lluhirse, e m p r ó cal recordarse de la
senyora Faura, d e i a senyoreta San
laria del senyor Vilallonga, del senyor
Ortin, del senyor A y m e r i c h .
E l senyor Guitart, que tingué d'encarregarse del seu paper en aquets darrers
dies, va sortinsen com p o g u é .
L a direcció, en alguns conjunts esplèndida en altres mal secundada.
E l decorat b é .
ELDORADO
Nausica, t r a g è d i a en 3 actes d'en Joan
MaragaU.
L ' obra del malaguanyat Maragall,
inspirada en un passatje de l'inmori il
Odissea, es d'aquelles que per parlanie
degudament, cal major espay y temps
del que disposèm en les presents circu;
tancies. • r o m e t è m ferho, mal que sia
aguisa d'informació en el número pròxií
A v u y donchs, ens c o n c r e t a r è m a l'interpretació dels actors del teatre del Sindicat d'Autors Catalans.
Se feren aplaudir, ben justament p e
cert, el senyor Capdevila, que com actor
culte y aplicat e s t i g u é al nivell de Ics
circunstancies; e l senyor Martori, q1 J
digué molt bè y và pendrer poses esplèndides, y la senyoreta Roldàn, que en
uns curts versos s a p r g u é demostrarnos
el seu talent.
Aixís mateix v à fèrse aplaudir la
nyora B a r ó . encara que tenint en compta
el s è u gran talent, e r a ' d ' e s p e r à r quel1com m é s d'ella, de lo que và fer el pa»'
sat dissapte. L a senyora Fremont no và
acabar d ; convèncer; y el senyor Borràs/
actor de talent indiscutible, en N a u s i C
no và pas estarhi bé, víctima sens (tópte.

DETOTS COLORS

de la proitja de colocar latiguillos.
Seiu-ors, actors catalans, no segueixin
pas l'exemple d'en Calvo, car si a n'ell
se 11 ha aplaudit un Hamlet amb latiguillos, a vostès, com que son de casa, ningú Is hi comportarà, ni lo que es pitjor
encara, ningü'ls donarà un banquete per
torna.
No'ns v à tampoch satisfer el vestuari
amb que fou presentada l'obra, car el5:
colors eran virolats y desdeyan llastimosament de la tant agradosa suavitat de
tons de les ddcoracións, hont tota l'armonia helènica era meravellosament representada.
NOVETATS
Dissapte passat estrena de la traducció
castellana en 3 actes y 4 quadros Jiy,.my
Sainsón.
Parlèm d'una obra interessantissima
d argument y molt ben tractada teatralment, apartantse de la vulgaritat en que
cauhen les obres d aquests genres sensacionals, per la trassa y bon sentit amb
que està construïda.
1-a traducció molt acertada y forsa
cuidada literàriament, siguent interpretada amb bona voluntat per tota la companyia y distingintshi sobre tot el treball
de les primeres figures.
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gurar que, tan bon punt s hagi desfet de
certs amaneraments que la perjudican,
a r r i v a r à a ésser una eminència. L a seva
dicció clara, les modulacións de veu, la
faisó — gens afectada — d'exteriorisar la
psicologia dels personatges, fan que'í
públich vegi en ella una esperansa no
llunyana.
D en L a r r a no n diriam m é s que elogis s i ' l seu trevall meritissim d'actor
comich y la seva naturalitat, poch acostumada entre els que conreuan el seu
genre, no fossin sobrerament coneguts
pel nostre póblich.
L a concurrència escassa — però selecta — l'aplaudi varies vegades, obligantlo
a sortir al palch escènich junt amb els
altres elements, els quals, baix la seva
experta direcció, creyèm que a r r i b a r à n
a fer una tasca forsa profitosa.
P a r l a r è m d ' altres coneguts artistes
d'aquesta companyia—especialment d'en
Vaz — quan, en la primera estrena que
a n u n c i a n p o g u è m f o r m a r n e millo c r i t e r i .

COMICH
Dissapte passat debutà en aquest teatre la companyia d en Pep Vinyas y la
Pilar Martín essent rebuts tots, amb forses aplaudiments.
Com a plat fort s'efectuà l'estrena de
'opereta en tres actes L a Mnjer MoROMEA
Composta en sa majoria d'elements derna, que ve a omplir m é s aquest ina• que íormavaa part del elench que baix la gotable repertori de operetes vieneses.
direcció d'en Calvo actuà la temporada
L a Mujer moderna, pèca de m o n ò M hivern en aquest teatre, d e b u t à el dis- tona y insulsa, la mitat dels dos primers
sapte de glòria una companyia dirigida actes y tot l ' ú l t i m son perfectament
pel celebradiasim actor còmich Mariàn inútils, la música es deliciosa, sobre t o t
íe Larra y ' i discret Felip Vaz, posant el duu d'en Vinyas y la M a r t i , el terceto
en escena l'obra dels Quintero E l genio amb la V i l l a r , y els couplets del bon
I alegre.
actor còmic Ricardo Güell. Tots tres
els
En conjunt ens a g r a d à 1 i n t e r p r e t a c i ó ) números de música meresqueren
I sobretot per part d en L a r r a y de la honors de la repetició.
gentil A b a d i a , que a les dots d'una
La presentació d'aquesta obra es ex[ atractivola bellesa h i uneix les d actriu pléndida a tòt serho; les senyores T o r i « " K i e n s o s a ^ n o c r e y è m aventurat asse:- namira, V i l l a r y Marti, y els senyors
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Güell y Vinyas féren un treball verdaderament notable.
NOU
Segueixen les representacións de
S . A . Jt. y A t i i í a la r i s u e i í a , m é s digna d'elogi la segona que la primera, y
«'ha estrenat ademés S . M. el couplel,
que ha resultat s j r una més de les tantes
tonteríes que ha portat a l'escena el casi
popular Sastre del Campillo.
Pròximament e n s daràn a conèixer
l obra Canto de Primavera, de la que
tenim les millors referències.
LIRICH
Ha debutat en aquest teatre una companyia de sarsuela valenciana y castellana, obtenint un bon èxit; s'ha estrenat
E l s R e i s de la Marchal, siguent molt
ben acull ida pel públich que omplia el
local el dia del debut.
ArOL
Després del Rey L e a r , molt ben interpretat per en Rojas, s'han representat
Casandra, J u a n José, E l calvario de
una madre, E l e c t r a . y per fi s'han despedit amb D e mala r a s a . obra aquesta
en que obté un èxit assenyalat aquesta
companyia, y especialment el seu director 3' primer actor en Miquel Rojas.
ESPANYOL
Continúa representantse L a R e i n a
Joven que, a pesar de tot, porta forsa
gent a'n aquest teatre. E n honor a la vritat cal dir que la presentan amb forsa
cura. Pel dijous està anunciat el benefici de la notable actriu Dolors Marsal,
amb les obres 1.05 H i p ó c r i t a s , traduïda al casteltó pels senyors Maristany y
Vilaregut, y l'estrena de la comèdia en
un acte original d'en Francisco Vinyas (?)
^Donde e s t à n mts p a n í a l o t t e s ? E n parlarem .

AfiíüPACIONS Y SOCIfcTATS

i

—Unió Familiar.—El Pati blau y Comèdia
de comèdies foren les obres escullides pel
beneftci del director senyor Sisquella, y en
les quals el beneficiat obtingué merescuts
aplaudiments, trovantli més aptituts pel
genre còmicli que no pas pel dramàtich.
Ajudaren a la bona interpretació is senyors
Costa, Güell y senyoreta Pahissa. Els demés
regulars.
—Centre Provincial de Lleyda.—Per benefici de' senyor Rissech s'h: representà
Aucells de pas amb una presentació escènica
bn'liant y obteninthi forts aplaudiments, a
més del beneficiat, les actrius senyoretas
Cots y Fortuny, y els senyors Colomer, Orobitg, Gisbert, Sugranes, Timoneda y Balda.
El públich demostrà vera simpatia, y
molt ens và doldre'I no poguer veure al actor
senyor Rojas, que havia de pendrehi part,
per ésser taroissun quan va acabar el drama.
—Esquerra del Ensanxe.—£-a Tosca interpretada darrerament anà tant incorrecte
que 1 públich rigué en totes les situacions
dramàtiques. Això. y feria en castellà, fou el
clou per que la cosa acabés com el rosari de
la Aurora.
Ho sentim, per 1 art, y per la llengua de
Cervantes, car 1 obra anà mal dita y pitjor
dirigida.
—C. N . R. del districte IV.—Diumenge
passat s'hi representà Joventut, que obtingué
una brillant e 'cecució per part de les senyores
Rodríguez y Perelló y els senyors Martínez,
Molas, Lapuente y Escudero, sobressortinthi
'1 senyor Ponseti. Seguí la còmica comèdia
Geut d'ara, en la que foren aplaudides les
esmentades senyores Perelló y Rodríguez y
senyors Ponseti, amb Don Joseph y els senyors Lapuente, Martínez, Cruselles, Bertran
y Escudero. Felidtèm al molt celebrat director d'escena, que posa les obres amb cura
fent que cada dia siga més nombrosa la concurrència desitjosa de fmhir art veritable.
Nostra més sincera felicitació.
—Atenco Obrer I I districte.—Devant d'nna
nombrosa y escullida concurrència, diumenge
celebraren la funció de benefici els senyors

Gallifa y Fàbregas, quins esculliren la comèdia d'en A. Ferrer y Codina Tenorios, y qne
encarregats dels papers «D. Lluïs Carreras» y
«D. Pau Prats* respectivament, els beneficiats, feren les delícies del públich. Els demés senyors que hi prengueren part secundaren amb acert.
Les senyores Abella. Duràn, Fargas y Cotó
arrodoniren el conjunt. L a senyora Vidal
ens presentà una «senyora Maria» digne d elogi y plena de naturalitat qn es una de les
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ventatjes qne predomina en aquesta reconegada actriu.
Lo que notèm en aquest elench es que les
comèdies les estudieu niés que no els drames,
però esperém no haberho de dir aixís la propera setmana qne representaran La mort

Civil.

• .4*9I

Per fi de festa estava anunciat E l ' arro
dtl vi, que no vegerem, empró suposem qne
degué fer riurer.
—Centre sociàl benèlïch de Betlem.—Diumenge posaren en escena el drama Dabalades
del cor, amb una execució bastant aceptable
:r part dels senyors Ferry, Oliver, Marti,
orrell, Planas, Camps, Saríol y Rovira.
Presentació y direcció força discreta. Per fi
de festa l'estrena d'una comèdia en llengua
estrangera, per lo que no m podèm parlarne.
Aquesta fuució es la primera de la temporada que ha d'acabar el proper Juliol. L'elench
esculht sent molt discret, esperém podran
fer quelcom remarcable. Lo que's de doldre,
es qne'n un lloch , hont no hi actuen dames,
si veigin anunciades obres com son D. Gon-

g

zalo o l'orgull del gech. Pau Claris, com si no

hi hagués verdader teatre catòlich per fer.
Figura tamhé una estrena d'en P. Albariell,
La firma en Wawc/j Ouant sigui l'hora ja'n
i parlarem extensament,
[d —Esquerra de lEnsanxe.—A benefici del
uirector del quadro, senyor Pueyo, se celebrà
na bonica funció,
obra triada va fer riure molt al públich.
(J t seguit tingué lloch I-estrena de Lo/ó, una
omedia amb escrit un xich incorrecte, empro que fen divertir a la concorrencia. L a interpretació d'aquesta estrena, rés de notable.
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POBLET.—Ateneo Regionalista.—E: dissapte pròxim dia 13 tindrà lloch el benefici
dels aplaudits actors d aquesta casa, senyors
Rodrigo y Martell, amb les obres Reixes
Enfora y una escullida pessa del repertori
català
•r Esperém veurer el teatre pic pera testimoniar les simpaties a n'aquests simpàlichs aficionats. E n parlarèm.
."
S A N ANDREU.—Centre auxiliar «La Inz
Andresense».—El diumenge prop passat la
companyia d'aficionats de la casa posà en
escena La mare Eterna, fentho molt bé la
senyora Montal y els senyors Moranta, E s truga, Rodríguez, Viiials, Villafont y Coma.
Aquest si's té en compte que debutave en
papers importants, j a que sols havia fet
partiquins. Feu un tGabnel» forsa aceptable.
Escultures de Marbre foren molt ben executades per en Bigorra y l'Alier.
Per pessa Els mals Esperits que feu molt
bon efecte al auditori.
Pel diumenge vinent a la nit La Mare.
Procurarem assistirhi.
—Casino Andresense. —Un agrupament d'
aficionats d aquesta barriada, baix la direcció d'en Joan Quintana posaren en escena

l'obra La Passió y Mort de nostre Senyor

Jesucrist Com que l'obra es d'espectacle y
hi surt molta fent. no es d'estreny ar que's
fés aL'ún lapsus.
t_.<*i:-í
E I trevall dels aficionats en general fou
molt discret com 'també la direcció de la
orquesta composta de professors del «Sindicat
musical de Catalunya» y cbors de «Eco de
Catalunya» baix la batuta del mestre Ramón
N Puig.
La presentació com sempre: bé v basLes senyores que hi prengueren part molt
tant bé.
bé.
Total, rés.
H i assistí molt poca gent. Llàstima.
—Atenen Obrer del I I I districte.—DiuSANS.—Circol de Sans - E l quadro d" afi| meiiRe, dia 14, el drama de gran èxit La cionats de la casa, en vista del èxit obtingut,
I "prf civil, baix la direcció del senyor Perbe- es vegé precisat a donar una segona repreini.
•--Jwiiüi?-'
sentació de 1' obra d'en Guimerà Jesús de
Ja n parlarèm.
Nazaretk, qne tingué efecte lo prop - passat
Per dia 2 i estrena de Tenebres lluminoses.
diumenge a la tarda.
« en Francesch Lleyxà.
E n s abstindrem de fer cap nou comentari
en aquesta resenya ja que a son degut temps
GRACIA.—Centre Nacionalista Republicà—gi (iarrer diumenge dia ~ tingué lloch diguérem lo que teniam que dir y si sols com
a nota informativa afegirem en aquesta, pera
«na escnllida funció teatral, posantse en essatisfacció de son director senyor Joan Drets,
l»iia la bonica comèdia en 3 actes d'en
que son elench es un dels mellors que actnan
p ^ r a t Roure: Un pom de violes.
avuy en entitats particulars, com ens ho te
Se distingiren la senyoreta Ortiz y els
demostrat diterentes vegades, posant obres
|«nyors Renart. Milà. Costa, Brasó y Deza.
de difícil conjunt y execució, pera mostra, la
presentació aceptable y la direcció de
que ressenyèm. E l decorat, degut al pinzell
[Pfimera.
,,~centre moral Instructiu.—Darrerament expert del senyor Ros y Güell, se posa a una
considerable altura, hont hi llueíxhen atreví- lU81? posat en escena amb reeular execució
I
res: £,s Picarols y L'Agencia d informes des perspectives y delectoses gradacións de
llum y de color qu' essent sempre un atracl^fercialt.
6 .
tiu pels ulls, logra a voltes uns efectes sorlTka,manca de programes ens priva, com
prenents y dehcats, produhint en qualques
I oidríam d'esmentar els noms dels principals
instants impresións òptiques que 1' assimilan
l'aterprets.
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a la realitat. E l cami de Jeriçó té moments

en que 1' espectador se sent transportat a
trepitjarlo, doncbs s" arriba a confondre amb
els objectes de la realitat que '1 rodejen. E s
també sugestin per la fantasia que hi desplega el senyor Ros, el decorat del quadro de
F enterrament de Llàtzer. E l s efectes hi son
trobats de mà de mestre aizis com també hi
h à detalls d' una execució atrevida y de re
sultat complert per la fl-lnsió, en I' enfonzament del temple de Jerusalèm. en quin terme
llunyà y a manera apoteòsica s: apareix el
calvari en esclat llumenós. Aqueix decorat
representa un sorprenent esforç, una voluntat de ferro, donchs que moltes voltes els ingresos no corresponen al desembols de les
empresses. Per aixó es altament lloable e\
que un teatre de societat se preocupi d'aqueix a perfecció de la mitse en scene, donchs que
estem acostumats a veure greus anacronismes en teatres de més grosses pretensións,
sia en el decorat, sia en la indumentària. Pot
estarne satisfet son director el senyor Drets,
qui, dit sia apart, junt ab son company el
que feya el Judes. posau a gran altura els
mèrits que com a actors els honoren. Llàstim a gran es que -1 públich no hi corresponga
a n' aquets esforsos, donchs 1' actor trau son
art del ensopiment quan se VPU encoratjat
pels aplaudiments d' un públich nombrós y
entussiasta.
í

Dels nostres Corresponsals

MANRKS VAteneo Obrer Manresa—En les
dugués derreres (uncions donades en aquesu
U emitai, posaren per segona v última vegada l'hermosa obra del gran Guimerà: Jesús
de Na^aret, interpretat pel quadro infantil
encare que no tai t acenada nent com l'anterior. E l quadro dels grans posaren el drama
Mal pare, ab moll po;a concurrència, empro
ab interpretació molt acepiable.
—Juventut Carlista.—Dugués representacions
mes s'han donat de la tragèdia d'en Guimerà:
Jesús de Na^arel, sempre ab el subtítol de La

ira (ci ó de Judas.

Aquestes noves represenlacións, sigueren
millors que les anteriors laut per los intèrprets com per lot lo demis.
SAMPEDOR.—Teatre Nou.—Durant tou
ia quaresma s'han representat gran nombre
de pesses catalanes, sense dama, lluhinshi de
debò els aolaudits aficionats d'aquesta vila,
s e n a r s , S tjas-Centellas, Junyenl, Sibila y
Prat.
En la radera festa, hi prengué part l'actriu
manresana senyoreta Piqué, la que obtingué
un senyalat triomfen las obras que prengué
part, Els aficionats també foren aplaudits.

S A N T FRUCTUÓS D E BAGES.-Teatre
de la Cooperativa.—Fa tres festes qu'actuaen
aquest teatre una companvla de aficionats
manresans, ab la cooperació de la aplaudida
actriu barcelonina Nemesia Aldabó, representant els dramas L'Escorsó, Muralla de Jerro.

Jugarà casals, Bis mals esperits. Un müsick
de regimenl, A pel y ú rapel, Joan Trapella,
Com à cal sogre y La capsela dels pelons

En els dramas, la senyoreta Aldabó. TI
demostrarnos que trevailava ab verdader interès, puig . s feu aplaudir calurosament en
diferents passatges de dites obres, entusiasmant al públich de tal manera, que fou contractada per tela la quaresma. Dels aficionats
cal posar en primer lloch ali joves senyors
Colldeforn, Bonjorn, Planas, Miravitllas (LI.)
y Tomàs.
EI jove Miravitllas (M.) quin està encarregat dels papers comichs, s ha fet el públich
seu, essent aixis que l públich el reb amb
mostres d'afecte.
Serà per aquesta companyia una tempora.
deia ben profitosa per cert. Avant, jovesavant,
C O R B E R A D E BAIX.—Cafè del Centre El dia 7 d'aquest mes, la companyia matFiguerola, de Barcelona, feu son debut lant
esperat en aquesta població.
El teatre, amb tal motiu, oferí un aspecte
brillanlissím, com poques vegades s'havia
vist.
Lee obres escullídes foren: A cal sabaier,
Calvàrt amuni y Un bon debut. Totes elles foren escoltades amb interès y fortament aplaudides, per l'execució excelenl que sapigueren
donar a llurs papers els senyors Amat, Figuerola, Serra, Sala, Pérez, Ruiz y Torné.
Na Pepeta Boci, qu'es uua escaient ingènua al mateix temps que una gentil aciriu,
fou obgecte de totes les alabanses per part del
auditori.
.
. tr'
VICH.—Catalunya velU.—Diumenge passat, dia 7 d'Abril, representaren el drama en
Ires actes, d ec M. Folch y Torres, Reixes en-

fora.

L a execució anà ben regular. E l senyor
Font, en el «Sebastià», ne tragué un gran partit; molt ben encaixat el senyor Dordal en el
«Llorençó»; be en Vila en el «Onofre». Els demés regulars.
Els aficionats foren ben secundats per les
actriu senyoretes Carme Prats y Rosita Noguera.
Sentirem bastant l'apuntador.
—Joventut Ca òlica.—El mateix dia estrenaren una sarsuela dramàtica titulada La cantó triua, origina! dels «enyors Gomis Sentis,
la lletra, y J . Musent, la música. Fou ben r»presentada y amb un vestuari ben escayent.
Al final del últim acte els autors (oren cridats a les taules, essent moll aplaudits.
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TKRRASSA.—Teatre Princip»!.—Acabats
els divendres de Quaresma, s'acabaren en
,i teatre les representacions que hi venia
t la companyia del Principal de Barceló 'dirigida per l'Enrich Giménez y Mar^
la Xirgu.
r e n representades admirablement Mique-

u >
• sa mare. La dama de las Camelias, La
e boja y Frou Pr ou.

l'u la primera, que passà entre'! públich
amb fredor, s'hi diatingl. a més de la senyora
> uu, els senyors Nolla y Aymerich.
j dama de lat Camelias es l'obra qu'ha
p; duhit m é s a i a q u i l l . i d'ensà que s'ha i n a jurat el teatre.
La verge boja es, de totes, la que agradà
n s, valguem forts aplaudiments a les senyon . Santolatia. Xirgti. cenyors Giménez, Aym rich y tots els demés que hi prengueren
part. ' - i ï
l'raiemitat Republicana.—Per una coma dirigida pel notable aficionat en L l o rer» Alsina, s'ha posat en escena La mare

, na y Maria Rosa.

ibdues obtingueren bona execució per pari
dei) senyors Alsina, Verdaguer, Ma'deu y a l Centre Social.—-En la festivitat de Paahi liegué lloch la representació d'E/ bon
u . d'en Rusifíol, sense dones per cert.
D savém per qui, no essent ara un centre
lich allò que's diu en absolut, no entra
lè al teatre bisexual y deixa de l'och la
1a de sacrificar les dones, cosa,que, per
bé que estigui, malmet les obres, o bé si
.atòlichs. no s'agafan al repertori expro>ense haver de cometre alentats literaris,
mb tot, soní lasiant arrodonit per part
senyors Trems, Elias, Fonl y altres.
( R N U D E L L A —Teatre íntim.—Les tres
esemaciona de Jesüs de Na^arelk, gran
• dia d'en Guimerà, que s'han denat en
si teatre els dies 19, 34 y 31 de Mars. han
altres U n í s è x i u . Apart de les petiteses
BR
sorgeixen en les obres de tan nombrós
mal, ha resultat un conjunt acceptable y
aplaudit del públich que les ha presen-

SANT F E L I U D E CODINAS —Circulo de
la Paz — E l diumenge passat se representaren
en aquesta societat les obres JUala dònes. La
mà de mico y Al mitg del ball. prenenlhi part
la senyoreta Pepila Arboix y'ls aficionats de la
casa.
A R E N Y S D E MAR.—Diumenge pfop passat, dia 34. a la nit, amb motiu de donar el
Orfeó Seràfich nn concert en el Aleneu Arenvense. la companyia d'aficionats d'aquesta
vila. «Art Jove», representà la comèdia L'Aereu Pruna, d'en Agustí Morer.
E n la execució, que no passà de regular,
hi varen pendre part els senyors Buxadé. Benet, Nogueres y Crusat. E l que més se distingí fou el senyor Pera, essent ell qui salvà del
segur naufrapi l'obra.
La concorrencia molt escassa.
Kl dia següent, dilluns a la tard'*, la companyia còmicb-dramàtica que dirigeix don
Miq' el Comas posà en escena en dita societat
el grandiós y discutit drama en tres actes y en
prosa, del insigne artista don Santiago Rusi-

nol, L'héroe.

Aquesta obra va ésser admirablement desempenyada per l'aplaudida actriu senyora Ceballos. senyore'as Riera v Molgooa. v seovors
Serrepiflana. Comas, Planas, Gualba. Illa,
Llovet. Pou, Puig y Cabroja, dislingintse de
una manera especial les principals parts en
els papers de «Ramona», «Antón», «L'hèroe»,
«Joan» y «El Clapat».
Al final de cada acie lots els actors tingueren que sortir a rebre 'Is justos aplausos de la
concorrencia que assistí a la estrena en no tre
vila de la referida obra, que agradà moliissim.
Acavà tant epcullida funció representantse
la divertida comèdia en dos actes, del malaguan vat escriptor don Eduart Coca, Gent d'
dra; interpretada d'una manera notable perla
senyora Ceballos. senvoretas Riera y Molgosa.
v senvors Comas, Serrapinana, Pon, Illa y
Planas.

NOVES

>bra resultà ajustada, sobressortinl ris
per onatjes de «Jesús», «Judas», «Pere». «CaiV a n en aquest n ú m e r o (repartim a l s
f»» «Pilai», «Anàs» y altres, que també estinostres compradors v c o r r e s p ò n als
g'i en beu acenat», fent un agradable connostres s u ï c r i p t o r s ) 32 pàgines de fo
junt. ' . - y f ^ ^ ^ H
lletí, plechs 8 y 9 de la famosa comèdia
Li (omparseria fora de temps,
lii hà q u ' c s m e n i a r les escenes dels nens,
del escripto inlès Henry A r t u r Jones,
P»' I» ajustat jue ho eren. feliciiantlos a
E L S HIPÒCRITES
«ots, particularmem al nen Pizarro. que feu
obra que rebran els nostres suscriptors
an •Naim» bomeh Les senyores y senyoretes
fr« -n ela seus resp^i tius papers, especialment directes, degudament enquadernada junt
•ts nyoretes T o m é , que van revelant amb
amb el numero vinent.
oolu consUDcía Ics seves bones condicions
Pïl teatre.
E n el numero vinent se repartirà senquadro* se presentaren quelcòm millor
l'any passat.

Molt bé, senjor Porqueresl

cer, cobertes y tot el monó'ech del mestre Apeles Mestres.
EL PARE NOSTRE
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I-'erreter E l gran Aleix, encara que segoüs
RA.\fo>iA MESTRES. — No fà pas gayre
te . ps que la senyoreta Mestres figurà sembla tindrà lloch avans la estrena de /.a
Forastéra den Pau Parellada, de la qual e
en nostres columnes, en calitat d" aficiotenim les mellors referències.
nada notable. Avuy, qu' ha pujat de categoria, mercès a son mèrit artlstich,
haventse guanyat les simpaties d autors
Del 8 al 2o del corrent marxarà a Madrid
que 1'han vista trevallar, y s han fixat
a donar tres concerts L'Orfeó Català. Els
que podia arrivar a ésser una actriu ex- concerts tindran lloch en el Teatre Real.
Llàstima que per deficiències de l'orga de
celenta, car es estudiosa, no hem duptat
engruna en posar en Uoch preferent son aquell teatre no pugui l'Orfeó donar a Maretrat, donantnos per satisfets, car els dnt una audició de la magistral Missa de
lectors de la Revista si han llegit les Bach que li ha valgut el passat homenatge.
ressenyes d'ahont ha actuat la modesta
aficionada, hi han llegit elogis que comA primers del pròxim mes de Maig, mercès
provan la veracitat de nostres manifesal simpàtich antiquari de la Portaterrissa, en
tacións. - v• .. Dalmau, tindrem el goig de poguer apreciar
l'obra dels novells y ja cèlebres conreuadore
Avuy que honrosament trevalla al del art q .e s'anomena cubisme. Son tants els
S i n d i c a l d'Autors Catalans, pot-de- comentaris que s'han fet respecte a n'aqueisa
mostrar la senyoreta Mestresque, apart
forma de resoldre les idees plàsticament, que
1' humiltat que tè, de que pot alternar no veyèm l'hora de poguer donarhí el nostre
ab les mes notables actrius catalanes, parer. En les pròpies galeries de dit senyor
sense defallir, puig en obres noves es ni podrem veure també l'obra dels moderns
Fem vots interessats pera que de
ahont veurém d ella creacións que no polonesos.
aquí a llavors no us deixin aygualir les esseràn febles ni osciloses, deixant sentat perances.
en lloch d' honor son nom.
De Societats
Demà passat tindrà lloch a la «Joventut
L Adrià Gual, I infatigable Gual què tan Autonomista, el benefici de la discreta actriu
paleses proves ha donat d'ésser un perfecte senyoreta Raymunda Virgili, havent escollit
coneixedor de la Dramàtica, seu và a Madrit les obres F i o r s de fanch. La morta, y La meta
a donar un cicle de representacions de Teatre de su abuelo.
grech, amb la colaboració dels experts artisEssent moltes les simpaties amb que conta
tes Guerrero y Diaz de Mendoza.
la beneficiada fà qne nu duptèm de veure un
Un periòdich d'alUnde publicà una inter
plè a vessar.
viú amb el nostre Gual a la que's volgué per
•
part del inUrviuvanl, donar una interpretació excessivament maliciosa, si's té en compEn el número passat al donar compte de
te l'esperit somament catalanitzant d'aquell la representació de La creu de la masia en el
artista.
«Ateneu Obrer Català de Sant Martí» en el
No volèm exteudres lo llargament que's calor de l'improvisació y al vol de la ploma
mereix aqueix assumpte, mes si qu'hem de ens va passar una frase que han considefer constar que si en Gual se vanta de que rat ofensiva els aficionats d'aquella casa.
Madrid ha volgut donar una Hisso a BarceAmb molt gust fem constar avuy, que no
lona, obríntli les portes d'un teatre, aquí se teníem cap intenció d'ofèndrels y que la crue
han donat un seusnombre de representa- sa d'expressió devia sempre entendres com
cións a son càrrecb, quina presentació ha si- referintse al art, may en sentit personal •
gut elogiada, tal com dit senyor se mereixia

é
Al Teatre Novetats donarà tres úniques
representacións els dies 22, ^3 y 24 la companyia de l actor Charles Le Bargi. Podrem
truhir novament d aquell incomparable «Cy rano de Bergerach*.
Hem rebut l'adhessió al nostre Concurs de
elenchs d'aficionats del «Centre -Amistat
Obrera» de Premià de Mar.
Resta, donchs, posat en llista.
Corre el rumor de que malt aviat serà estrenat en «Eldorado» el drama deu Puig y

*

L'entitat catalanista «Joventut» và ésser
definitivament constituïda dimecres passat
en el local de «Catalunya Nova».
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