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será sempre anar a provineies.» Frasse aques
ta, per lo justa, precisa y patriótica, que recomanem
als nostres malcontents sisteinátics.
Es ciar que'n Bergés, per propia confessió,-no's
pot queixar deis sous que guanya ni de les considera
cions que se li tenen. Peró sous han cobrat y conside
racions s'han tingut a altres artistes y ho han pagat
fentse fonedissos. En el mateix pecat, molts d'ells, han
tingut penitencia, y consti que no ens n'alegrem; peró
si del premi que puguin haver trobat els que han
procedit de més raonable manera y agraida.

catalans,
111.
•

Parlant ab

--71)

en

9osep Bergés

edat deis comediants, cosa imprecisa es
llargues cavilacions y contro
versies La distancia, el coloret, la Ilum de
les bateries, y sobretot, la diversitat de per
sonal ges que encarnen, confonen y desorienten al más
A

y materia de

entés en semblants materies Y passa, ab certs actors
molt populars, que quan un se'ls troba davant, al na
tural, costa un xic avenirse de la seva joventut.
Aixt ah en Bergés. Aquest nom ja fa temps que se
sent corre de boca en boca. Fent memoria, un atina
que aleshores de la campanya de sarsuela catalana al
desaparescut teatre Espanyol, quan al costat de E/
somni de ía Ig-noscensia varen estrenarse altres celebra.
des produccions del mateix taranná, en Bergés ja fi
gurava a la companyla. En Montero s'hi feu un públic
allí; y al anarsen ell, heusaqui en gran dubte y perple
xitat al empresari del teatre. Fins que, després de llar
gainformació, va decidirse per en Bergés y no va errar
la puntería. Perque el nostre actor mantingué, dig
nament, la espectació del públic de la casa. Y al fer
aquest miracle, saben quants anys comptava en Ber
gés? Doncs vintitrés ab prou feines.
Vintitrés anys, y no sols,- com hem dit,-sostingué
y acaba ab éxit la temporada, sinó que ja venía de fer
altres probatures ab la mateixa aceptació. Eh, com la
majoría deis nostras comediants, feu aprenentatge
un minyó de quinse anys,-en les Societats Recrea
tives, alguna de les quals, La Claris, per exernple,ahont hi comensava també, aleshores, el malaguanyat
actor Manso, -en Bergés ajudá a fundar y sostingué
adhuc ab sacrificis pecuniaris. D'aquets primers passos
prové l'afició del nostre actor pel teatre catalá, des
pertada en les interpretacions que feu de La banda de
bastardía, Les Pies de la Roser, Un quefe de la carabela
y altres del repertori d'aquell temps.
Aquesta afició pel Teatre Catalb., en Bergés l'ha con
servada sempre, a través de tots els genres interpretats;
fos alla hont fos d'Espanya a interpretarlos. Plan, y
encoratja, verament, sentir parlar al nostre actor de

aquestes preferencies

tant

arrelades.

<He treballat per tot arreu,-chu,-peró sempre ab
una deria: la de voler ser profeta en la meya terra. Es
;lar que els aplaudiments m'han afalagat sempre y els
he agrait de cor, peró els de casa més que els altres.
Per xó haureu notat que, al sortir de Barcelona, no era
pas per rodar Mon indefinidament, sinó per tornar al
Born a la primera ocasió. Soc fill de Sant Andreu y els
meus primers estalvis varen ser per fermhi una caseta,
Altres estalvis he conseguit, d'aleshores ensá, perólots
han servit per arrelarme més dintre la familia y en la
estimada. Per xó he pogut, y no me'n
meya Ciutat
penedeixo,- deixar d'aceptar-tes -eontraetes que, en
número de vintiset, m'han sigut tetes de Madrid están,
inclós pel Tea tre de la Comedia. Ara mateix tinc pro
pósicions deis empresaris de la Zarzuela... Peró aixt
com els madrilenys entenen que els que van allá venal
de provinctes, jo tinc la pretensió de creure una cosa
per l'estil, mes a la inversa: que anar a Madrid, pela
I

-

-

-Y quan el «Sindicat» va ferli propostions per tre
bailar al Teatre de Catalunya, vosté va dubtar molt
abans de decidirse?
Si, vaig pensarmhi molt, peró sempre ab un gran
desitg de poder aceptar.
Aqui en Bergés va estendres en molt,amenes obser
vacions y atinades sobre la ductilitat artística. Y,
concretant el cas, va dir que el!, per la seva banda,
dintre el genre que fins ara havía conreuat, s'havía
sentit ab forses per interpretar «qualsevol paper de
qualsevol obra »
-Aquesta agilitat que m'endavino, va contribuir
forsa a que contestés afirmativament al Sindicat. Y
ara
que ja hi soc de cap, al Teatre Catalá, m'adono
que's confirma alló que'ls deia del meu instint de adap
tació. De manera que ja poden ferho constar allá hont
vulguin: en Pergés, actor cómic, se veu ab cot, sinó de
interpretar galans, de embestir tota altra mena de per
sonatges de la llista,
Observació, crida y ven d'alerta que recullim ab
molt gitst y de la qual fem oferta als autors del «Sin
dicat» que tinguin cornedies a punt de repartir.
-

Altres coses, ben interessants per cert, va dimos en
durant la amable visita que ressenyem.
Va recordarno„ per exe'mple, que quan feia género
chito no deixava passar mai el día del seu benefici seo
se incloure una obra catalana en el cartell, que des
prés s'hi sostenía llargament.
Va confessarnos que, quan el treball Ii permetía
sempre halita .ssistit al teatre, peró no als que cultiva
especialitat. Solía anar a Romea o al Li
ven la seva
contava el gran disgust
ceu. Y apropósit d'ab(?), ens
que va tenir el día de la estrena de L'heroe den Rusi
fiol No po zué conseguir que's combinés el treball per
poder assistir a la solemnitat. Aixts y tot, quan arribá

Bergés

l'hora,

va

plegar

y -va

Va dimos també la
sar

a

actuar

en

un

anársenhi...
seva

alegría de

teatre non, ven,

quan, al

comen

infaliblement y

ocupant el mateix rengle de butaques, les cares bar
celonines conegudes de sempre que van seguintlo vagi
allá hont vagi y tassi el genre que fassi. Aixo, tant en
ternidor als ulls de un artista, sol passar els itiumen
ges a la tarda. La companyía del «Sindicat» ja ha fet
funció dugues festes. Dones en totes dugues en Bergés
ha pogut repetir l'observació...
Aquets y altres detalls várem recullir y deixem ano,
tats rápidament, per clouye aquest article esplicant un
e-pissodí de la vida artistica den Bergés pel qual se va
fer acreedor a una recompensa, peró que bé podía
haverli éostat car!
a Santander, una nit que'l teatre ahont en Ber
treballava dirigint la companyía, era plé a vessar.
Y veureu que, mentres estaven representant una

Era

gés
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popular sarsuela, el nostre:actor s'adona?de

que,

en un

recó d'escenari, s'hi havía calat toc y prenta increment

depressa...

més que

Ilampec, podeu contar, va passar per la
imaginació del comediant la terrible y torta alarma
que pendría al públic aixf que s'adonés del incident.
Com

un

Y, resolt

a

evitarla,--miracle de serenitat,—doná unes
y teu que baixés, sobtadament, el
tetó de boca. Da vant del qual, apareixenthi en Bergés,
va dir aquestes o semblants paraules:
euistingida concorrencia: No estranyis la maniobra,

rapidíssimes ordres

haventse romput le corda que aguantava un feix
de decorat, aquest se n'ha vingut a terra alsantse gran
polsaguera. Y per evitarte remors y modesties, es que
he disposat, per breus moments, la interrupció del es
car

pectacle.

»

La escasa, corn se veu, havía estat trobada dessegur-da. Mes el foc no era apagat encara y no convente
que la concorrencia, distreientse, se fixés en detalls re
veladors. Per xó en Bergés, a corre-cuita, posant a
contribució tota la autoritat y prestigi que podés tenir
davant del públic y fent un doble estors d'aplom y
engíny, improvisá, davant del teló de boca encobridor
de la desfeta, un liare monólec de actor cómic...
Imaginen, amics, l'angoixa, el desfici, la tensió ner
viosa de !'actor en aquells eterns minuts de proba du
rant els gneis eh l havta de fer broma y atreures la aten
ció de la multitut amenassadal Imagineuho, y us
setnblará impossible tanta presencia d'esperit y que

podessin

pesar, sense esclatarlo, tantes res ponsabi
litats sobre aquell homel...
Finalment el foc va ser venáut y aixf ho comunica
ren a en Bergés de dintre
están de l'escenari, a través
del teló que havta evitat l'alarma mortal. Y fou alesho

!'actor, respirant Ilargament, tornant en si.
disposarse a comunicar al públic la bona nova...
Y també, en aquest detall, va procedir ab prudencia.
Insensiblement, girá el tó de la cunversa y per insi
res

quan

Va

nuacions va contar lo que acabava de passar... Y al
punt que's va compendre la cosa, corregué un estre
miment de terror a lo liare de la sala y'l públic, trágic,

s'alsá en

peu...

«Es inútil, va exclamar en Bergés, deturantlo;—el
perill ja ha passatl Alseu el telól Mireuhol»
S'alsá el teló, obeint l'ordre del director de la com
panyfa... L'escénari era en gran desordre y fumejant
encara... Peró's veten l'incendi dotninat
y !'alegría deis
braus dominadors que aclamaren a en Berges junt ab
el plíblic en peu, que va ferli una ovació tant emo
cionant, merescuda y inacabable, com rnai potser cap
altre actor ni autor hagin estat aixt aplaudits y fes
tejats..,
–

dr,
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El pintor de Milfgelle5.—Sainet en un acte, per Santia
go Rusinol.
Mestre Bonhumor, que combina rernei per tota rnalaltía
de tristesa, encárcarament o cursilería, al passar per Cata
lunya va perdre una recepta de gran rnérit que voleiá llar
gament y passá—entre les escullides,—de les unes a les
altres manir. Els nostres escriptors més selectes, han tingut,
una hora
o altra, ocasió de vélirela, fugitivament, aquesta
recepta. Y es per aittb que, una hora o al tra, tainbé, han es
tat hurnoristes recordant la fórmula. En Santiago Rusifiol,
perb, se l'ha apuntada ab bona lletra guardantla en 'loe se
gur. Y taut s'hi ha afectat, l'home, ab la recepta; tant de cor
-se !'ha apresa y tanta afició, astussia y práctica ha esueersat
combinarne els elewents que s'hi marquen que, de un
quant temps ensá, les obres den Rusinol sernblen tálment
conteccionades pel propi Mestre Bonhumor en primera
persona, singular.
El pintor de miracles entreté, distreu, ta riure y somritire
desde que el teló ens fa la gracia d'aisarse fins que Ii dona
la gana d'abaisaise de mala manera. No hi ha dret,cavallersr,
en

que la tela eus sobti y se'ns interposi justa rnent :luan es
távem rnillor veient comedia! Aixb es un ,:bús ab tots els
agravants y confianses, y u'alsem acta ab els requisits de
reglament per que en Rusifio: cornprengui que, si en una
comedia de les seves, vol abaixar telons ab la mala Té de
assegurar fina Is d'acte, ha de tenir més acres de repuesto; de
lo contrari, no li perdonem
y la recansa...
El crític ja ha pariat, y fet constar el seu creure y sentir ab
prou eloqüencia, penso. Ara direm alde qui vulgui saber
més, que vagi... al Teatre. Car esplicar argliments,—fora
de cassos especials,—ta borne de pues recursos y no gaire
favor a la comedia nova, mentres hi hagi gent que segueixi
anant al teatre tant sots per saber qué paSsára. Manes coses
y ben divertides passen en El pintor de miracles, pela) lo
mas divertit, coro certes protessons, corre per dintre (en
giny, ironía, técnica, habilitat, observació, etc., etc.) Ja
hew dit prou per enténdrens els savis y entlerninir al
públic, que es de lo que's tractava; y passem desseguida a
la interprelació de !'obra, punt capital que cornvé glosar es
pecialment, sobretot en aquestes primeres estrenes del Sin
a

dicat d'Autors dramátics.
Justíssim d'expressió, eloqüent -de geste, está en Josep
Bergés; que aquest pic se'os menja, en comentari y propa
ganda, la rnillor parud'aquest número. Ben merescut s'El°
té el popular actor que ab tant entusiasme y alegría aporta
els seus prestigis a la carnpanya del Sindicat... •El feliciten]
coralment per l'éxit obtingut, que no'ns ha sorpréS gota.
'En Galcerán va estrenar, a Girona, el mateix paper que
representa aqui. Apunli, en Galcerán, aquesta interpretació
entre les més mentones que hagi tet fins ara. Uns quants
acerts així, de la wateixa enipenta y categoría, y
ja tenim
en Galcerán actor indiscutible.
Y den Barbosa qué'n direm? Encarna un personatge ben!
dificil de mantenir en el just nuedi. Y ho ta de rnestre. prou.
En Blanca y en Puiggari molt justos y encaixats en Ilurs
personatges epissódics.
Y acabarem en les senyores, que es allá hont sempre vol
driern corneusar. Y empendrern la Roldán, inteligent y es
tudiosa; seguirem per la Verdier, sempre en carácter y
aplomada, y concloerem per la Plá, que debutava en la
companyta y tou rebuda ab rnerescut afecte...
Heusaqui com ja hem passat !lista y posat els punts, a tota
Conciencia...
Y ara—corn sempre en semblants cassos,—qui més hi sá
piga que més hi diga.
•
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ba primavera vé
D'aquest día tan ciar que avui ha tet
m'ha dut cad'hora una alegría franca.
Tenía el presseguer, triom lant del tret,
un rosari de Ildrs a cada branca.
A n'els fel ros del pou sita deturat
un aucell que Den sab d'hont
Ha cantat un instant y s'ha Ilensat
a volar dret al sol qu'enlluhernava.
Per sobre'ls blats naixents y els catnps
[en flor
passa don riávol fluix l'ombra manyaga.
[)'una merla amorosa la negror
en la verdor deis garroters s'amaga.
A la tarda !Oh, Deu rneul una gran pau
can sobre el trisament de tanta cosa...
y la pietat d'una campana suau
parla d'un'altra vida més hermosa.
Pr6 si aquesta es tan bella, si derná
lará un día tarnbé pie de pronoeses;
si aquest roser florit no trigará
a ser cona un altar de flors enceses.
De tantea flors y fruits qu'esclatarán
pels que allarguin el bras n'hi haurá de
[sobres
—pels jardins y els catnins—y brillarán
igual els ulls deis rica quels ulls deis po
[bres.
Si sentirem a Deu en el perfum
y el veurern en la forma de les coses
y ens dará escalf de té en la dolsa !Inri]
an Ilarga de les tardes amoroses.
Toca, campana, doncs, portant la son
als meus ulls plens d'amor y d'armonia
pera obrirlos demá y, desde aquest mon,
lohar a Deu al agrahi el nouldia.,

arearR.SustRacti

Reducció del cartel'

qu'encapsala'is programes diaria de
d'Autora, original de «Amyc.»

les funciona

del Sindicat

rar més encara. Exit tenim en porta, o ens equivoquern de
mitg a mitg. Sobretot sabent—com consta,—que el deliciós

Estiuet será decorar con] cal. Deixant de banda el prestigi
que l'Apeles Mestres pugui tenir corn a dibuixant. apunten
`noms: Giruénez Solé, Vidal y Olaguer Junyent, escenh

SENT1ES.

grats.
Entre aquets senyors n'hi ha un d'empenyat— per aques
vegada—en amagar la firma; mes per aquets cassos s ha
inven tat,—o no serveix de res, —la famosa indiscreció del
ta

periodista...
En tesos.

Obra a punt d'ensaig: El Tresor, comedia dramática
actes, den Josep Morató.

Dietari de la setmana:
día 29: Flora de

Divendres, día

Dissabte,

día

a:

Cingle

Flora de
Flors de

y Torre Torretes.
y Torre Torretes
y estrena del sainet de R

Está tnalalta la celebrada actrlu Elvira Fremont que, com
féiem constar en el número anterior, ab tant éxit havía co
mensat la temporada.
Del papen que la senyora Frernont representava en Flora

Cingle

Cingle

u

sifiol, El Pintor de miracles.

Diurnenge,

día 3 tarde y trit: Flora de

Cingle

y El pintor

de miracles.

Dilluns,

día 4: Flor: de Cingle y El Pintor de miractes.
Dimars, día 5, tunció popular: Flor, de Cingle y El Pintor
de miracles.
Dimecres, día de moda: Flora de Cingle y El Pintor de mi
racles.

*se
Santiago Rusifiol, autor del nou sainet
mirada, ja se n'enclú la prédica de consuetat,
En

El
en

pintor de
altre lloc

del número.
Per aquest dissabte esta anunciada la estrena del idili en
de l'Apeles Mestres L'estiuet de Sant Martí, esce
nificació del poema del mateix titol. Poema que, per entre
tenir l'espera de la obra escénica, hem tornat a Regir ab
yeritable truició. Fruició que vol dir molt y que fa espe
tres actes

3
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Dijous,

en

de

Cingle, se

n'ha encarregat la senyoreta Roldán, sortintsen

airosa.
Celebrartem que rnillorés
dianta catalana.

rápidarnent

la notable

come

PRINCIPAL
Res de non. Segueixen els inacabables exercisis de la Xir
gu, empenyada en tenir sobresaliente de castellá.
Si tant ha de probarli, que li donguin.
Y, sobretot, que li confirmin a prowincies, com diría en

Bergés.

LA ESCZNA CATALANA
altres que formen un conjunt hont hi son representa.
des cada época de la historia del teatre italiá y tots els
personatges que més o menys directament contribuiren

Curiositats y antedotes teatrals
EL MUSEU DEL TEATRE

al

Desde les columnes de *La Tri

buna,* el distingit escriptor Marc
jesús Bertrán llensá ches enrera la
idea de la creació a Barcelona del

Museu del Teatre, iniciantne un
bós que ha de anar completant

es
en

articles succesius.
El seu propósit, al qual ens ad
herim en lo que valgui nostre ajut
sincer, ha de meréixer per forsa
bona acullida.
Els raonarnents que adueix son
de valúa y, ans que tot y com a
més ferm, hi ha el desitg de con
servar pietosament lo que temps a venir pugui parlar
de la génesis y desenrotlio del nostre teatre, arrivat ja
avui, inalgrat periodes d'estancament, a una hermosa

plenitut.
Ara es bona hora encara de intentar y dur a bon
terme la recerca de tot quan pugui interessar per una
obra d'aquesta naturalesa Y es ciar que, aplegantse al
entorn del felfs iniciador les profitoses activitats de
iluants poguessin contribuir ab llurs treballs a la troba
lia de documents pera bastir aquesta institució, promp
te'l Museu del Teatre Calalú podría devenir més inn
portant que'l migrat de l'Opera de Parla, de qual con
tingut el senyor Marc Jesús Bertrán, en el precitat

primer articie,

ens

ne

dona

una

llista demostrativa.

Mes no es el de París l'únic museu d'aquesta natu
ralesa. El de la Scala de Milá té una importancia vera
ment rernarcable: no ha estat en vá el primer que ha
existit y no endebades un borne d'extraordinaria cultu
ra, arqueólec, numisrnátic cultissim y enamorat de tot
lo referent al teatre, l'erudit anticuar Juli Sambon, ha
esmersat quaranta anys de la seva vida en anar aple
gant—molts cop en detriment deis propis interessos
una maravellosa colecció que parla molt alt del seu
esfors y de sos coneixements en la materia.
Ha estat dones per iniciativa particular com s'es
fundat a Italia el Museu del Teatre. Y de la importan
cia del mateix pot judicarse per algt.nes indicacions
que

faig

a

continuació.

De la Malibrán, d'aquella artista famosa que en els
temps deis nostres avis, sapigué entusiasmar a tants
públics ab la maravella de sa ven y de son art exquisit,
guarda'l museu un retrat, una miniatura oval d'ivori,
un model en cera ab el seu perfil y una terracotta que
conserva les linees impecables de sarná De la Grassi
n'hi ha una hermosa medalla, un dibuix que la mostra
coronada per la Fama y una miniatura de Ferrán
Quaglia. La Grisi, la Agnesi; la Cuchi y la Fritz-Ja
mes, dues célebres bailarines, aquesta darrera anglesa;
la Ronzi de Begnis y la famosa Righetti-Giorgi, prime
ra intérprete de la Rosina del Barbiere; la Gozzoni, la

Colbran, primera esposa
hi

son

de

Rossini,

la

Serassi;

totes

evocades per retrats, bustes y medalles.

Giardini, Ronconi, Tamburini, Donizzetti, Robini,

Marini, Vigano,

Biancolelli— celebrat actor milanés
que en x640 feu triomfar el teatre italiá en la cort de
Lluis XIV,—Balanzoni, retratat pel Caracci en el pro
íotiriu del Doctor de les antigues farses, y tants y tants

seu

explendor.

Peró el carácter de la colecció, que ara posseeix
Milá no es solsament local, com per alguns d'aquets
noms pot deduirse; hi figuren també documents d'ines
timable valor per la historia del teatre d'altre. na
cions. Y aixís, per no citarne d'altres, remarcarem el
retrat de l'eminent actor francés Le Kain represen
tat en el paper de Mitridates, per la famosa artista
Labille-Guiard, qual obra está valorada a molt alt
preu.
Y per fi, la arqueología y la historia del teatre en sos
primers temps, el teatre grec y romá tenen en aquest
museu una documentació espléndida, car son innom
brables les plaquetes de bronzo figurant divertiments
musicals, jocs de circ, danses, ballets y altres especta
cles precursors del teatre y primitives formes esce
niques; les figures de Tanagra representant bailarines,
actors y poetes, els vasos grecs y pompeians ornats de
figures y simbols musicals; máscares grotesques; mar
bres entrels qu'es molt notable'l trobat en les exca
vacions que posaren al descobert el teatre antic de Ca
pua y que es una magistral representació de la máscara
de la comedia. Abunden tambe'ls camafeus, ivori,
bronzos, baixos-relleus, talles y entre altres curiositats
molt interessants, una nodrida colecció de reproduc
cions en bronzo deis i ,strurnents musicals anties Si a
tot aixó afegim una important serie de monedes y
medalles conmemoratives de festes, incites d'elles per
teneixents a la época del Imperi y principalment als
temps de Neró; maióliques en les que reviueu tots els
personatges de les comeches italianas del segle passat
una secció destinades a instruments musicals d'altre
ternps, hont hi figuren entre altres psalteris, sistres,
chi-Ibais, arpes, spinetes y tubes, y una altra, no menys
interessant, destinada a vanos, haurem de reconéixer
la veritable importancia que tanca en sí el Museu del

Teatre de Milá.
Y tot aixó es degut

a la activitat
y al amor ab que
sol horne portá a cap aquesta empresa. Aixó si: he dit
que mes d'un cop sacrificá'Is seus interessos en benefi
ci de la idea que la enamorava y pera probarho citaré
un iet, com tants d'altres podríen trobarse segura naent
en la llarga recerca que ha constituit la vida den Sam
bon.
Esdevingué que el fill del célebre antiguan i tingué,
en el curs deis seus negocis, ocasió de comprar una
miniatura de Ferrán Quaglia, y, de moment, ignorava
qui podía ser la bella dama que l'artista volgué repre
sentarhi, peró recordant que Quaglia meresque la pro
tecció de Napoleó primér y que en la colecció Walla
ce de Londres exisreix una miniatura seva de la Em
peratriu 'Josefina, va proposaria en venda al princep
Victor Napoleó pera anar a aumentar la notable co
lecció d'objectes del primer imperi que poseeix aquest

un

personatge.
El

princep

mostra

desitjos d'adquirirla, peró

ab

la

condició de que pogués assegurarli el norn de la
dama representada.
Aleshores el fill den Sambon comensá una serie de
laboriosos treballs qual profitós resuitat fou l'eviden
cia de que's tractava de la Grassini, célebre cantant

lombarda,

a

la que,

cróniques' malignes

asseguren que

l'Emperador havía testimortiat molt afectuosament al.
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admiració. L'artista era representada en el clásic
tipo de Dido y aquesta miniatura fou encornenada pel
propi Napoleó a Quaglia al ferli l'encárrec de la indi
seva

cada de la

Emperatriu.

d'una
El valor de la obra aumenta, notablement, y
extraordinaria als ulls del princep Victor Na
poleó, peról fill d'en Sambon, desitjós de contribuir a
l'obra del seu pare, y coneixent la seva passió per tot
quan a la historia del teatre's refería, no escolta cap
oferta y declara que a cap preu volía vendre una obra
destinada a ornar la colecció den juli Sambon
manera

No

es

d'estranyar'doncs, vist l'interés y l'amor ab

que Sambon y els seus procedíen en sos treballs de
formació d'aquest museu, la importancia que avui ofe
reix, malgrat que hagi estat son únic estors lo que s'ha
gi posat a contribució del mateix pera lograrho.
Enmirallarse en aquest procedir es lo que cal als que
vulguin que aquesta idea generosa que en Marc resús
Bertrán ha Ilensat al públic, arreli, fructifiqui abundo.
sament y ab el temps logri formar l'interessant Museu

del Tea/re Calesa

IOSEP M.
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Esbart Artistic

s'hi representa Les
mare, obra qu'escullí per
b.mefici el director del elench senyor
Davit Miguel.
La senyoreta Riera, la novella Sumen
y els Srs Costa, Monné, Vilar y noi
Morirte ho teren ab bona voluntat.
El senyor Miguel fou ovacionat al sor
tir en escena, y ten son paper ab concien
Ab

un

Wé

a

vessár

reliquies d'una

cia y distinció, brodantlo
ni caient en ridicol.

sense

exagerar

Andreu.)
La Buril Andreuenca (Sant
En la tarde del dia 25 del passat se
posá en escena.el drama de Iglesias, Els
execució aná admirablement,
tractantse de novel Is aficionats; se hi Iluí
ren la senyora Molgosa y els senyors Mo
ranta, Estruga y el que teja el «Valed>,
del qual sentim no récordar el nom, es
sent rnolt ben secundats pels demés in

vells, qual

térprets.
fests, se teu La reina del
també d'Iglesias, que bou interpretada
ab rnolt zel.
Per final de

cor

Centre Plit de Bages
Derná passat a la vetlla hi tindrá lloch
el benefici del director del quadro dra
mátic senyor Enric Vilar, havent escullit
Les arrels, den J. Moiató y ('estrena de
Cors qu'estimen, del Sr. Carreras.

Ateneo Gracienc
La companyíz d'aficionats que encap
salen els senyors Gene y Tort, demá,
diumenge, a la nit, estrenará un drama
en 3 actes de A. Prat Argelaguer, que du

Coses del mon.
fi de testa també s'estrenará el
monblec Un Tenorio, orginal de Fran

per

norn

Com

cesc

a

Aguilar.

propietaria (Gracia)
companyía
dels notables aficionan
La
Circol de

J, Claramunt y E. Devenat, Póltim diu
menge representó ab rnolt bon acert, el
quadro dramátic de Martí Giol, Vides pa
riones y la comedia en dos actes, arran
jatnent de F. Fuentes, Ho té tot, en les
quals len son debut en la present tempo
rada, la estudiosa y aventatjada dama jo
ve senyoreta Adelaida Sabater que's por
ta molt dignament, captanse generals
si mpatles del auditori.

ter el debut ab Magda, coneguda
nostre póblic en italiá y en cas
tellá, mes ahir estigué interpretada ab
molla més justesa per part de tots eta
actora, obtenint merescuts aplausos la
senyora Santolaria en el paper de «Ma
ría> y la Xirgu y en Gimenez estigueren
varen

japel

DE/r105TRE5
CORRE5P0r15A
-ffiongat.—(1.o Progrés.>
ge, 25 del

passat,

se

feu la

El tdiumen

inauguració

teatral ab el drama den Ferrer- y Codi
na, Un Manresd dPI any puit.
Se vejaren a plaudits els joves senyors
Batl le y Codina, que feren sos papera ab
cura. igualment que els senyors
ArguemI, Gira!, Comas, (J.), Comas (B.)
Manich, Paftell y Soler, que ajudaren

molla

arrodonir l'execucló. Molt bé la senyo
reta Fernandes en la (Tuyes.» Per defe
rencia a la societat, el senyor Borrás
(soci de la mateixa), recitá el monólec

Mestre Ola guer.
'Per fi de festa, A tres cuarts de quince,
de Miilá, ahont la senyoreta Fernandes
y els senyors Sane, B. Comas y Morse

nadas,

hi conqueriren

aplausos.

en
en

sogra. Foren

y La

bona

yo

carinyo per la novelleta actriu
senyoreta A. Mestres y la caracteristica
senyora Guart; una y altres, fentlos jus
ticia, consequiren aplausos per ('es
luntat y

merada

principalment

del últim acte.

Capallades.—Les

Venjansa d'una

interpretades ab

l'obra colossals,

escenes

obres posa des en
al teatre del «Centre» el primer
diumenge de. quaresma toren: Riu avall
y Indicio. La primera obra signé regular
ment interpretada, pels aficionats sen
yors Beuet, Aloy (P.), Hernán, Aloy (J.),
Tutusaus, Bargalib, Funt, Vives y Pons
y ala nois Alegre y Aloy.
La senyoreta Roldán tiugué moments
forsa inspirats, en cambi en altres no'ns
satisfeu prou el seu trehall, y la senyo
escena

Teyá.—tTestre La Palma.» El quadro
d'aficionats
de que es compón la secció
d'aquest Centre, representó diumenge
passat, Girasol,

tota

les

interpretació.

Tea tre «L' Unió.» En aquesta aocietat
s'hi representó també el maten dia una
sarsuela castellana y la pessa de Lastre
de non Aucellets fora del niu, de Rius
Vidal y les sarsueles catalanes Lo Pri
mer día y La Marmota.

Tarrassa.—La compranyia que diri
gen l'Enric Gimenez, el dia 23 de Febrer

Ortiz, en la Sula, basta nt encanada.
En l'execució de la pessa se diatingi
ren notablement les senyoretes Roldán
reta

y Ortiz y els senyors Tutusaus,

Bargallb

y Benet.

Tortellá.--(Teatre Ginebra.>

Din

menge ella 25 de Febrer va representarse
la balada de Pitarra, Lo lliri d'aigua. La

execusió aná mitjanament, prenenthi
part, les senyoretés, Estebanell, Quer,
y nena Quer, y els senyora Vinyet, Pelab
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Quer y Fontás. La senyoreta Estebanell
«Mariángela,» va demostrar poca
energia particularment en el primer acte;
en ele demés actea estigué més a l'altura.
en

senyoreta Quer, en «Elena» molt bé,
molt en carácter; la nena Quer feu una
«Riteta» admirable, logránt ferse aplau
dir molt. El senvor Vinyet feu un «Llufs»
molt en carácter. El senyor Pelaó digné
molt bé el «B dista» peró devem ferli
present que aquell tipu té de ser una
mica més mogut. El senyor Quer estre
La

má la nota comica.
El senyor Fontás estigué poc en ca
rácter.
Per fi de festa es posé en escena el sai
net de Folch y Torres. Un joc de caries,

prenenthi part el senyor Fontán, Pelatt,
Vinyet y la senyoreta Quer. Resulta m'a
bé, y el públic en surtí bastant satisfet.
Mataró.--(Ateneu Obrer,» El din
menge, día 3, va inauguraran la tempo
rada de Quaresma. Baix la direcció del
inteligent aficionat Miguel Comas y ab
la cooperació de les actrius Conxa Ce
bellos y Antonia Riera, varen posar en
escena un drama castellá y per fi de
festa—baix la direcció del aficionat se
nyor Illa,—varen representar Indicio, per
ola senyors lila, Serrapirlana, Planas,
senyores Ceballos y Riera, que feren
passar un bon rato a la concorrencia,
que agraida, va aplaudirlos.
<Centre R. Radical.» El dissabte, día
2, se celebré una funció a bonefici de les
escotes d'aqueat Centre. Per varia afi
cionats de la localitat, se representé un
drama que, d'haver estudiat millor eta
papera, hauría resultat un éxil; per fi
de feste esculliren la comedia, arranjs
da per M. Miliá, Lo ninot de mollea, en
hont els aficionan; senyors lila y Galle
go, com aixls també la senyora Vila de
Gallego, van Iluirse de una manera es

pecial.
Lleida.—«La Paloma.» Duran t el mes
de Febrer, la cornpanyfa que bata les
ord res del senyor Jové, actas en aques
ta

societat-teatre,

ha

posat

en

escena

Taps (dugues
representacions,) La Samatruquis, Re
nyines d'enamorats y Jugar a easats (du
les obres segúents: A cdn

gues representacions,) essent magia
tralment interpretades per la senyoreta
Torres y senyors Jové, Gual y altres.
«Centre Radical.» El día 25 del passat,
el quadro escénic d'aquest centre, pos&
en escena les obres La visita del bisbe
(estrena, un aote,) A la prevencíd y
Vanima en pena. Per causes que nosal
-

tres

sona

ele

primera

en

sentir,

no

hi

poguerem asistir y per aixó no podem
dirne rés; solsament ene digueren que
en Cases y en
Caseta ho fan molt bé.
Manresa.—«Centre Comercial.» En
25, del passat, un grupo d'afi
cionals ene donaren un drama castellá
y les pesses L'agencia d'informes comer
cials y Jugar a casats. Per no poguer ad
quirir cap programa se'ns fa impossible
setlyalar eta noma deis que hi prengue
ren part. Sola poguerem
sapIguer, in
dagant, que cooperé ab ella la henyore
ta A. Morera. Molt bé per l'aital senyore
la nit del

te;

estigué magistral y estudiosa,

com

SOD2pre.

«Centre Joventut Cortina.» Ab el tito!
Traició de Judas, la nit del 25, del
ene serviren quinze quadros bí
blica, basats en la mort y Passió de
Jesucrist.
«Ateneu Obrer.» En la nit de dissabte
de

passat, tingué lloc l'estrena del drama
den Guimerá, Jesus de NaKareth. Fou re
presentat pela alurnnes de la mateixa
Societat, y a pesar de esser tots elle jo
venets, de deu a dotze auge, ho feren ab
forsa discreció.
Badalona.—aU. F. N. R.» Diurnenge
paasat, per causes imprevistes, no pogué

representarse el Papd ministre, obra
anunciada, y's posé en escena una obra
castellana.
Per fi de festa representaren admira
blernent La cosina de la Lola, la senyo
reta Vallvé y el senyor Dalrnau. El se
nyor Mateu podría ferho millor si no
pronunciés tant la nota cómica.
La presentació de l'obra, excelent.

La

Garriga.—«Circol

de

Recreu.»

Les últimas obres represen tades per la
cona panyía Pubill-Munt Rosés, han si
gut Terra baixa, La mare, La gran rifa
da y Tot cor. L'interpretació d'aquestes

obres,

en

conjnnt, encertada, exceptuant

Terra baixa que

signé deficient.

Olesa de Montserrat.—En el Tea tre
Principal s'ha representat La Passid y
mor! de nostre Senyor Jesucrist, que,
com altres anys, ha despertar molt in
terés entre les pohlacions veinas.
La funció cornensit a les den del de
mal( y'ls espectadors:podlen ferss l'arrós
el moteta local, pera després tornar
la representació. S'hi Huí de
debó el senyor Matas en el protagonista,
secundat per les actrius senyores Alen
torn, Alavedra, Pié y Muixl y aficionats
de la població.
I,a orquesta *Eta Nois,» dirigida per en
Yosep Munné, cumplí perfectemeer la
part musical y es guanyá bons optan
diments.
Les decoracions n'aves den Pere Grivé,
Je molt bon efecte, com també tot ei
demés decorat, atrés, ballets, chors, etc.
En el segón actes'hi afea( el quadro
deis nois del drama de Guimerá Jesus
en
a

seguir

Nalareth,, que'l public, emocionat,
aplaudí ab entusiasme.
de

Celoni.

Popular.»
Diumenge passat se doné la primera
funció de la temporada, a benefici de la
San

t

—

«Centre

societat Coral «La Popular,» represen
tan tse La mort civil, la qual fou desem
penyada per la companyfa d'aficionats
de aquesta Societat senyors Vidal, So
ler, Campdepadrós, Trunas, Esclusa y
Bernadas, ele guata desempenyaren bé
sos respectius papera, sobresortint entre
ella el senyor Vidal, que feu un acaba
dlssim paper de «Conrat.» L'actriu Ade
la &rasa y la dama en miniatura Angeli
na 'Meces, feren sos re3pectius papera
ab gran estudi, obtenint molts aplausos
de la concorrencia.
Per fi de testa se representa L'alegría

que paso,

desempentmede

per les senyo

res

Arasa y Rafecas y els senyors Soler.

Esclusa, Campdepadrós, Renau y Ber
nadas, qual execució no deixá rés que

desitjar.

Sabadell.

«Centre Sabadellencs
El día 18, del passat, repre
sentaren el drama Dos fills y la pessa
Sogres a la graella, les guata deixaren
moit que desitjar.
El diumenge, día 25, posaren en esce
na el drama La pubilla de Caixds; l'in
terproteció no pea:3A de regular pele
—

(Gelats.)

joves Torres, SanItehí (J.), Colorninas,
Sanllehl (F.), Gumbau y Soler y la se
nyoreta Gil.
La comedia La gran rifada, agradá
molt, pel senyor Saollehí (F.) y &Inés

que'l

secundaren.

«Centre Republicá Radical.» (Distric
te III.) El día 24 del passat, se repre
sentaren les obres den Pitarra, Les jores
de la Roser y Cura de moro; el dra ma's
resentí molt de la manca de ensaijos,
puig a escepció del seo vor Codina, els
demés no sabfen gens el poner; la come
dia es feu roolt pesada, tampoc la sablen.
«Academia Católica» El día 18 del co
representaren Lo sant cristo gros,
sobressortint en el desempenyo els ser],
yors Mas (p.), Fontdevila, Penal va (T.),
Castano, Altés (A.), Pet¦alva (A.), A 'tés
(J.), Mas (LI.), Rocabert y Santandreu.
rrent

DEI- I.LOBREGAT. Café- Tea
Quirse. María Rosa, ton l'obra representada
darrerament pele afIcionats de la casa junt, ab
las butrino, Agneta Morera y Leopoldo. ,ilegret.
La execució peca de fluixa. La senyoreta Mo
rera en la «Malta Roma., estigue en bou
lloch
Ele seuyors Company. 011art y Estella (A.), re.
galera; els demés secundaren. Per pessa, Má
talas Callandu, que divertí.
SANT QUIRSE DE DESORA.-Joventrit Ca
ESPI LIGAS

-

(re

tólica. El diumenge de Carnestoltes s'hi repre
unta el drama
y Cardal, a carrec dele

Enveja

Mercader, Pnjol, Vilargon
ter, nol J Riu. senyors Busquets, Madi, Quer,
Ereixa. 8oldevila, Picad, Quer (1' ), Munyoz,
Sola y Costa, obtinguent molts aplausos de la
concurrencia; acabant ab l'estreno de la pessa
en un acte de P. ROelé8. La qua del dtdble, que
ten divertir en gran manera, arrencant Portes
dalles. El senyor Martí agrada per sa vis cómi
ca, el qual loa ben secundat per els senyors
Busquetsi Quer (J.). Fretaa, Quer (C.), Sola,
aficionats senyors

Coste y 8alabert.
El
rato

dimars,
un

del Rey,

día

drama

20,

se

representa

castellá,

per ele senyors

Munyoz, Sola,

y

Picart,

y la

peses

forma apa
La Barbería

ab

Busquets, Vila,

Martí,

que tina molt bé.

BORRAS.-Teatre café Brunet. El passat
diumenge eta afIcionats d'aquesta barriada ab
la cooperació de la coneguda actrin Pepeta
Roca, representaren ti drama :d'Iglesias:f.o cor
del poble y la comedia en un acte A pel y a repel
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blants abusos y vergon yes! Cal tenir seny, senyors empre
car si el negoci
es sagrat, enlloc está escrit que, per
guanyar quatre ty-ssetes, puguin ferirse, boi esplotantlos,

saris;

els sentiments mes delicats de la multitut.
Cal, en una paraula, en els encarregats de concluir el pú
blic, naés delicadesa, més solta, més prudencia... De lo con

trari, aviat fora lícit predicar escándols y aconsellar siula
des sempre que hi hagués sospites de que van a reproduirse
esoectacles per l'esta del que hern tingut el disgust de co
mentar.

repartir (la rebrán
criptors degudament enquadernada)
Avui acabem de

tres

ames

els nostres sus
la comedia en

den Frederic Soler

L'HOSTAL. DE LA FARIG OLA
que fins ara ha vta estat inédita de publicació. Recor
dem al públi.:7, que a fi de no trencar la colecció, totes
les altres edicions que emprenguem de obres den Pita
rra, serán tetes de la máteixa manera que aquesta de
L'Hostal de la fangola, que acabem de publicar. En
cambi, les produccions degudes a altres autors, les re
partirem en folletins de 32 pagines, format octau fran
cés. En aquestes condicions, doncs, desde el número
vinent—y tal com haviem anunciat,---cornensarem a
incloure en el periódic l'aplaudidíssima comedia cata
lana den Josep Burgas

TORRE TORRETES
primera de les obres que hA estrenat, al Teatre de Ca
talunya. el Sindicat d'autors.
Seguirán Torre Toneles, les mes celebrades pro
conéixer.
duccions que vagin chnantse
Les persones que vulguin tenir enquadernada l'obra
L'hostal de la fatigola, poden conseauirtio, mitjansant
a

a

les condicions de costum; aixó es: presentant els folie
tins sense tallar y en bon estat. Preu d'enquadernació:
15 céntims.
Una c.nsura escrita a temps, pot deturar un progecte des
ballestat y de funestes conseqüencies. Aixís passá, posem
per cas, ab el benefici de la Xirgu al Principal y aixís sem
bla haver passat,
vermut, que per

també,
ara no

ab

aquelles invertebrades funciona

tornen

a

anunciarse.

Molt ben fet. Ja es hora que els nostres teatres entrin pei
bon camí de la serietat y l'equilibri. Car hi ha espectacles
que, efectivament, desdiuen de la cultura del públic y par
len ben poc a favor de la empresa que els organisa inspirant
se

en

competencies, afany

de

soroli

moure

o

furia de

sen

sacionalisme...
Hi ha censures que arriben a temps de evitar el dany y
altres que arriben tart per evitarlo. Mes tampoc aquestes
deuen regatejarse quan de la seva propaganda pot deduirseu

exemple
públic,

y

escarment

y venirne

una

major conciencia

en

el

Escriurern, doncs, y estamparem ab lletres de motllo, una
torta, enérgica y sal4Ifera protesta contra la empresa del
Teatre -1-ívoli que, divendres de la
la poca gracia d' anunciarnos que,

setrnana

passada

va

tenir

la grandiosa función
que s'hi colebrava, hi assistiría, desde un palco, la preciosa
nina Teresita Guisar! Congos!, sabeu? Aquella cliatuia ijet
secues•ro, que be's deu ineréixer, pobt issona, niés respecte
n

pietat que veu res convertida en
atracció. Seguint aquest camí, anem a parar desseguida a la
típica barraqueta de la nina gorda ab pallasso a la porta y
aquell farnós cartell que dele: «Entrada, 1 real. Ninos y
militares, 5 céntimos.» Y tot aixb en pié sigle XX y al mitg
del passeig de Gracial
que s--rvir de rec;atn y mes

Cal que

a

Barcelona s'evitin, de

un

cop per sempre,

sern

L'Enric Borrás, en Pere Codina y tota la companyfa, ja
tora. El vapor «Cádiz», s'encarrega de que arribiu ales
Atnériques sense contratemps. Aiaís sien, anada y tornada.
En Borras s'endú, traduides al castellá, dugues obres del

son

rep..rto: i. Abdues de l'Angel Guirnerá. L'elníma mor
ta, traducció den Lluis Vía y El fill del Rei, tradució de l'An
uostre

toni Pelomero.
Mutis triomfs

Avity

se

nbmic de

posa
so

perspectiva.

en

a

la venda, al preu estraordinariarnent

céntirns

eco

l'exernplar, aquell número Suplemeni

La Escena Catalana que venlern cantant y que conté sen
cera, ab cobertes y tot, Bestia assenyalada, l'obra deis ger
éxit al teatre
mans Corotuinas que va estrenarse ab tant
A pol no ta pas gaires díes.
Aquest número, tora de la coleeció del periódic, es mostra
del sistema que hern pensat seguir per donar sort ida, opor
tunament, a les obres qu tinguem en cartera y que, per eni
a

geueles de oetuatitat teatral, ito pogueiu 111C10111 e en els fo
lletras del pei údic.
Confiem que el públic api ecial á les bones condicions dels
coentats Suplements y sabrá fer justicia a les obres que hl
repartim, car elles si que formen part—y ab molta honra,—
de la Biblioteca de La Escena Catalana.
El

públic, un

Flors de
nasi
Y

Cingle,

d'aquets, després de la representació de
obligar a parlar—alib del cable,— a Ilg

día
va

Iglesias.

l'Iglesias

va

dir-

per l'estil d'aquesta.
fas mal fet, volent que parli un au
malament, ell ja ha dit lo que volía. Y
trua

cosa

--(tRespectable públic:

Per que, bé o
que uo'n sab tothom de parlar. Considera, dones,
Creume, no ho
públic, a qué esposes ab la teva
fassi SffléS aixbI Y ja que aquesta vegada, pel ten entusiasme
y la colaboració que has portan a l'obra generOsa, no has sa
gracies...»
but estanco aprofilaré la ocasio per donante les
tor.

després,

Y el públic va aplaudir altra vegada, molt sorollosament.
Mes la bona doctrina de les paraules de l'Iglesias, no será
pas perduda per tothom.
Aixís sia, y que acabi el cable, inoportú setnpre y de mal

gust ben sovint...
Cr)
Li ha arribat l' hora al número tres de la luxosa
revista gráfica d'artistes catalans La Escena Regional
que sortirá divendres vinent, día 15, ab la sorpresa co
rresponent y ab premis variats.

LIA ESCENA Cr,TAIIANict
rreyet.tv
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Un any: 7'50 pessetes
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2
Un
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