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LA ESCENA CATALANA

elogi, estudiantla independenment, siena permés a nosaltres,
enlloc de ressenyarla així rnateix, seguir analisantla baix el
punt de vista—que trobem interessantíssim,—de model de
escenificació de

poema.

un

***

de les consideracions ja apuntades, lo primer que
salta a la vista al alsarse el teló, en el primer acte, es la des
preocupació del autor que sab deixar per tnés enllá lo que,en
el llibre, constitueix el primer cant: la cornplexa y colorada
presentació del protagonista moventse en son arnbient.
L'Apeles ens porta desseguida, sense vacilacions de cap

Apart

TEATRE DE CATALUNYA

h'estluet de Sant Martf.—Idili

en

tres actes, per

Apeles

Mest res.

l'Apeles Mestres no fos poeta Ifric y autor dramátic en
equilibrada proporció, no hauría pas conseguit fer triomfar
Si

la escenificació del seu poema L'estiuet de Sant Martí. Car
els qu'érem al teatre n'estávern tant presos de l'encfs del
popular Estiuel, de la simpatía deis personatges, de l'encant
de les descripcions y de l'armonía deis versos, que la proba
se feia verament perillosa. Córn suplir, cbm substituir en el
teatre, certs detalls inadaptables a la escena, perb que havien

impresió
a produirnos la bella
del Ilibre? La acció del poema, per exernple, comensa aixf:
<Una tarde d'Octubre, a mitja tarde,
guau les Mojes primeres
despullen els sarments y les pomeres,
y roiga de llot y emborbossats de farda

mena,

s'en

pujava

el doctor

costa amunt, costa

Josep-Meria

amunt

a

una

magia.

pinar y una roureda:
y apareja la masía endormiscadtt
sota la boira ploranera y freda,
guanant pele finestrals de la porxada.
Amerada y fumant l'euga cansada
traspassa el barri plé d'erren§ y soques,
despertant sa arribada
Iladrucs de cunillers y esbalec d'oques.
Deseabalea el doctor, tan xop com ella:
la terma per la brida al picaporte,
Dos revolts,

enereua

un

els dos estrebs demuut la sella

y cridant ab festiva cantarella:

«!Ont

es

aquest

malalt!• passa la

porta.

de paissatge lant justes, precises y
moviment y varietat, exclussius del
llibre, cbm durlos al teatre? Bé poden serhi, es ciar, y cal
adhuc que hi siguin. Mes el procedirnent, la técnica que
precisa per enquibilshi, son ben bé altra cosa que la trassa
del novelista o del poeta narratiu. L'Apeles Mestres ho ha
comprés alai rnateix y per xó, doblernent, es de justicia
aplaudirlo. Per haver sacrificat—artista conscient,—certs

Aquestes descripcions
sugestives; aquesta vida,

•—ma,sla endormiscada

nostre enainent poeta.
Y corn que la prempsa diaria—sempre ab aquelles escep
cions que comensen a saberse de memoria els Autors del
Sindicat,—ja ha parlat de:L'estiuet,: comedia, ab el merescut

ab L'estiuet de Sant Martí, el

y freda

•

persigue cotossal

«sota el

de grana.

atinó que l'Apeles Mestres se guarda aquesta presentació, de
segur efecte, per quan el personatge ja siga prou conegut
del públic. Aquesta coneixensa, ab tots els seus detalls, no
tindrá lloc fas al final del segón acte. Doncs l'Apeles,—
habilissim constructor teatral,—se reserva, pel darrer acte
de la comedia, la irnatge feridora y—donada aixf,— ja ines
borrable ..)
Entra en escena, dones, el doctor Josep-María y després
de una conversa ab Petrus, (portada ab molt englny y en la
qual, jugant el contrast, l'Apeles Mestres dona no sois de
talls del pessirnista pensar y sentir del metge en qüestions
de matrimoni, sino que prepara l'efecte cómic del sobtat
enarnorament.) procedeix a ter la visita del rnalalt que
«!Ab,

el malalt

Es una

no es

malalt,

sinó malalta!

pubilleta, una fadrina,

de divuit anys...»

Y aqui, ab Ileugeres modificacions, ve
la delicadíssima visita que en el poema ja está magisc
tralrnent portada.

Apareix l'Angeleta.

tota

.!Que es mona, ángel de Den!
contemplan t la melena..
Y el

públic

el doctor pensa,

endavina—ajudat en

ven,

aixb per la

interpre-,

tació plena de sentit den Jaurne Borrás,—que
«l'escalf
y el

retruc

que ti

donzella,
(Vaquen con—que jurarla
abrusador de la

parla

en

secret

a

can

d'orella

malattta,
Josep-maria.
Y repetiutse: !Angel de Den; gue es mono!
mentres ab aire paternal li dona
un copet a la gaita
molt semblant a un peto, somrient murmura:
—AY aquesta es la melena?
!Si ha d' obrirnos a tots la sepultura!—»

d'algún

mal que

no

sembla

-

trasbalsen al doctor

un

escullida, podrá trasplantarse sernpre, ab seguritat
si's segueixen la llissó y exernple que 'acaba de donarnos,

ploranera

ahont viuen la Angeleta y els seus pares. Y un cop allá,
després d'unes breus y precises escenes de presentació, apa
reix el doctor Josep-María. (Y, altre acert d'autor drarná
tic; el metge no ve pás, plasticarnent , muntat en la Ro
geta ni

elecuents irreductibles del poema y haver enriquit—generós
autor dramátic,—L'estiuet de Sant Martí, idili escénic, ab
una pila d'epissodis y malissos essencialrnent teatrals. Y
aquest miracle de equilibri y ser,enitat l'ha fet l'Apeles ab

aplom tant extraordinari, ab una habilitat tant inusitada,
que ha conseguit deixar de tal manera soltes y independents
les dugues produccions que, la lectura de l'una, no sols no
perjudica, en cap sentit, la coneixensa de l'altra,ans la com
pleta y enriqueix... Obra mestra, doncs, es L'estiuet de Sant
Martí y rnodel a estudiar y seguir per tots els novelistes o
podes que pretenguPssin dur al teatre les propies creacions
d'altre genre literari. Tinguis per cosa cena que, si hi ha
prou substancia, prou calor de humanitat en la producció

la
sota la boira

contribuit, essencialrnent,

rondinen els torrente y les rieres.

a

Y ara vé, cloent l'acte de exposició, abans de desaparéixer
el metge, una deliciosa escena calcada, ab gran oportunitat,
de les indicacions del 'libre. Esma- perdut, emocionat, el
bou

Josep-María
eseriployi
qu'el purgatori,
pensa,'s greta,
fa y refá la recepta tres vegades,..
com si per cop primer la medicina
se riegues a respondre a ses plomeds.•
assentantse al devaut d'un

mes dificil d'obrir

***
Un cop l'autor lliure de preocupacions, y ben enfocada la
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comedia,e1 primer acte de L'estiuet de Sant,.Marti se leía sol
Les dificultats més fortes eren ;reservades pel segón en el
qual, després de seguir, inevitablement, el procés escéuic,
devien donarshi una pila de antecedents: els més pintores
cos, essencials y docoratius de !'obra. Chrn terho? Per corn
pendre tot el mérit de !'Apeles en aquest punt concret, a
mes de saber qu'en el segón acte hi están sintetisats els cants
primer, tercer, quart, c inqué y sisé del 'libre, cal haverlo
Ilegit y meditat aquest poema y compararlo, de tresc en
tresc, ab la obra escénica. Aleshores se veura y podrá va
lorarse el prodigi. Y més tenint en compte que l'Apeles,
deixant de banda elements de pura literatura, ha creat per
sonatges nous y dialoga t escenes inpensades; personatges y

que, armonisantse, no sois donen ta nota desitjada,
asseguren, per propia virtualitat, l'éxit de la pro
ducció...
Aquest segón acte de L'estluei de Sant Martí, doncs, al re_
coma nem al estudi deis curiosos en coses de teatre. De bou
grat copiarlem aqui, vers per vers, els elernents que'l com
ponen y'n son primera materia per anar a parar a la trasse
escenes

yLcOrrecte; escénic, teatral, pero?) rnaí cercant sotraquejar
fora de ternps ni pidolantaplaudiments tora de lloc y mida...
Aqui acaba, en el teatre, L'estiuet de Sant Martí. En el
poema, encara dura. Y nou y inesplica ble acert de l'Apeles
Mestres! L'epilec, sense trobarse a faltar, prou que s'ende
vina y l'espectador se complau irnaginantlol...
**
L'epilec teatral de L'estiuet de Sant Martí, tanabé Phavía
!'Apeles Mestres. Pero eh l mateix va desdirse de ferio

escrit

representar...
Per qué?...

Aquest epilec será inclós en la edició que avui nosaltres
a repartir. Per la lectura deduirem de Pacen de
la resol ució del eminent poeta...

comensem

mes

sintética ab que !'Apeles ha resolt, escéuicament, tantes
cornplexitats. [.es observacions toren ben curioses y plenes
de enseuyansa, si acertéssim a formularles netarnent y pre
cisa. No tenina temps ni espai per aturanshi. Basti dir que
fou excelent l'impresió que produiren en el públic aquelles
escenes deis vells solters amics, ab totes les discusions que
tenien y la iupensada nova del que's casa. Y que les claudi
cacions, barboteigs y frisauses del bon Josep-Maria, emocio
nen de debe)... No en altra manera la conaegüent y punyido
desorientació y recansa deis fidels, si us plau per torsa, a
les velles, corcades y desoladores ttoríes de la colla, me
nassada de inort... Y tot plegat, cornpletantse, arrodonintse,
esplicantse mutuarnent, donava la impresió —justa, artís
tica, sugestiva.— que !'Apeles Mestres s havía proposat:
aquella mateixa inefable sensació que produeix la lectura
deis cants ja aludits del poema y dels quals—com hem dit,
—n'es una perfecta adaptació escénica aquest segón acte de
ra

L'estsuet...

***
darrer acte de l'obra—fins al qual, com s'ha indicat,
no's ta, habilíssimain ent, la presentació, ne diríem plástica,
del doctor,—també es ben construit y dut ab trassa. Plenes
de color y moviment les primeres esceues, preparen a l'es
pectador, despertantli la curiositat, per la bona nova que
El

han de donarnos els familiars de la Angeleta.
El diálec de la Angeleta ab en Josep- María, essencialment
teatral, apura la situació—com era degut, més enllá del poe
ma,—y es treacat, aportunament y delicada, per l'interven
ció de la

mare

C1RCOL DE PROPlETARIs (Gracia)

4111111e5 efIC1015.—Drama en tres actes de Javier Albin.
Corra a proba d'assaig (segons dejen els cartells) se feu la
primera representació d'aquesPobra el passat diumenge y
del resultat obtiugut pot estarne verament satisfet el seu
autor. El drama, malgrat la sencillesa del assumpte, se feu
interessant desde les priweres escenes, interés que va en
aument, que no decau gens en tota l'obra; logrant un éxit
frauc y espontani tant per l'alt sentit moral qu'enclou, com
per lo ben trassat del conjunt. Esrerein que dita obra vegi
la Huna, (coin se deis) en un teatre públic per poguernos
estendre en mes detalla.
Eu l'interpretació cal enaltir lo meritori treball de la sen
yora Prats que encarni'l tipo de <María» ab un seutiment y
justesa digne de tot elogi; inolt bé la seuyoreta Sabater en
Ja «Magda» y la senyora Sarbosa plena de iugenuitat en la
«Elena.»
Els senyors Devenat y Claramunt se portaren com veri
atbles actora y els senyors: Teixidó y Papaceit ajudaren al
-

bon conjura.
L'autor fou cridat

a

!'escena al final de

bits

els Eleteti,

casa. Ara

mateix

son

a

ATENEU GRACIENC D'U. F. N. R.

Coses del MOO.—Drama de

demanarla. Ell

Així, violentment, de un cop per sempre,
esperanses del cor del pobre vell ilusionat

fugen

totes

les

plorar, ab quina cara
encara,
va respondrc al A mbrós, ni ho sab
n1 sab si's despedi de l'Angeleta...
'Quin fret de glas1 !quina cremor de brasal...
va

riure

costums

catalanes,

en

tres

Antón Prat y Argelaguer.
Pargurnent, un dra
Es una obreta, que recorda molt, per
correctament,
Torres;
está
escrita
Folch
y
ma celebra t d'en
malgrat algún detecte remarcable, propi d'auter novell,
l'aceró se fa interessant y pot wolt ben aceptarse dintrel'es

actes,

«es un jove d'ordai--Phereu Man.resa,—
que conforme hem sabut aquel. mitg día
feia ja molt de temps l'havia ullpresa»

SI

Les decoracions deis senyors Vidal y Girnenez Solé, molt
la del darrer acte, deguda a l'Ola

aplaudidas. S'ovacioné
guer Junyent.

de la noia.

.1Cran novetat, senyor Josep-Marial
!Ja la tenim curada l'Augeletal
sab per qué ja la tenim curada?
parque s'ha descobert quin mal patla.»

Si, la noia's

O**
Poques pa raules, aquest cop, sobre la interpretació. Po
ques paraulea, paró ben entusiastes. Molt bé en Bortás, ac
tor y director. Esquisida la
Enailia Baró. Acertadíssim en
Bergés. En Capdevila, en Barbosa, la Verdier y la Plá, molt
justos y encaixats. Y en Puiggarí, en Tor, en Guixer, en
Bardem, etc. arrodonint el quadro. Totssabentse el papar y
l'apuntador concretantse ab insinuacions discretas.

o

simplicissim, sense un crit
Y aqui cau el tetó y acaba
desentonat ni una frasse de mal gust; sempre sobri, natural

original de

fera en que fou presentada. L'acte tercer fou el que agradé
més. En coujuut fou ben rabuda pel auditori y l'autor molt
aplaudit y fe.icitat.

un Cenorio.—Mondlec

cómic, original

Aguilar.
fa

No ofereix cap novetat, ni ampoc
pesat, qu'es lo principal.

es

d'en Francesc

despreciable.

No's

1
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pessetes
'hl ha proa, veritat, de tant soroll de
y Las
corte
de
Faraón
moltes debes, escrivint La

18.ono...»Ja

guanyades,

a

bribonas?

Pensin,

compensarla

VARIA
ELS ACTORS Y EL CIMEMA

1

Heusaquí, cornediants, lo que diu un company vostre,
ben inteligent per cert; l'actor alernany Mara:
eDarrerament he vist els diversos cinematógrafs de Ber
rnentida, la
lín y he trobat arreu el tristíssim quadro de la
Tot
del:horne.
ab
els
baixos
instints
especulacié
descarada
lo que l'art drarnátic alemany ha conseguit, ab penes y latics,
durant els últims desenis, resta destruit ab una hora de ci
nema.

»Ibsen sembla haver viscut en vá; no en altra manera Ha
uptmann. Quin bu l'ideal d'aquets autors? El de desteatrali
sar, per dirho aixt, el teatre; el d'humanisarlo. Perb, qué tal
cinema? Dorics tot lo contrari, precisan:teta Tornar al temps

de les tragedies cavalleresques, perque coneja son públic.
Al qual Ii plau, per trenta centims l'hora, veure morts y
descarrilats, ab
enterrats vius, autombvils esbotzats, trens
troben en
sos respectíus morts y terits. Son plaers que no's
Goethe.
Schider
y
Ibsen y Hauptmann,
»Taro bé es fácil compendre corn el cinematógraf ofereix
majors perills pels mateixos actors. Afany del actor rnoclarn
El ci
es evitar lo teatral, adhuc detallant el procés interior.
alai
mímica,
sent
carnbi,
demana,
abans
que
tot,
nema, en
que un boa mitnic no ha de ser, torsosament, uit bon actor,

Comprec

bé que un actor que durant
cinernatógrat, no cápi
setmanes senceres ha treballat per el
ga ja en el quadro de una companyla que necessita actora
subtils, espirituals, o al menysIi caldrá bastant temps per
gran
tornar a adaptarse a ella. Entenguis bé lo que dic: Un
ni

a

la inversa.

no

per el

sentar

nint a la mi
s'encanten
societats recreatives, etc.—se creuen de brassos o
producció,
alegría,
sistemática
tota
y
y acullen, ab estúpida
vingui avalada
per dolenta o pornográfica que sía, rnentres
per firma madrilenya.
un

L'ESTRENA DE DISSABTE
comedia que
Dernanem a n'en Mocato quin carácter té la
Catalunya.
?Es
rural? ?Es
Teatre
de
dissabte
al
se li estrena
ciutadana? ?Es de pagesos? ?Es de senyors?
En Morató ens contesta:
—Es de senyors... de tbra. Y en quant al carácter, es difi
les
cil de precisar... Jo he volgut f'-r una obra que, seguint
'ligarse ab la
corrents del teatre contemporant, no deixi de
tradició. Perque en realitar, si be'l t-atra catalá no
nostra
tenirnp una. Y crac que'l
suma tradició Ilarga, no deixa de
assegurarnos el divorci
igual
que
trencarhi en absolut fora

cornplet ab el public.
Agradautnos el tema que inicia lautor de El Tresor, pro
succeeix a tres quarts
curern allargar la conversa, perb aixb
ensaig. Lo qual vol
dues
hi
ha
de dues de la tarde, y a les
dir que en Morató té pressa y ens deixa ab la paraula a la
boca, després de f-Jrnos una cantada deis actors.
—Tots estarán de primera; creieu—ens din com a resum.
Nosaltres que ja sabem lo que son aquestes coses, el dei
xem

manar.

Al vespre trobem

a

n'en Roca

y

Roca, del comité de lec

molt

perdrá res del sea art, funcionant accidentalrnent
cinematógraf; perb la majoría dels actors que no han
adquirit una ben marcada personalitat artística, a la forsa
han de perdre,ardsticament parlant, quan després d'haverse
mogut hores y bores davant del obgectiu, els hi toca repre
actor

injuscia els que, te
xic,—empresaris, editors,

rneditin lo monstruos de la

tura.

—?Qué tal

El Tresor?
obra qu'está molt be, y entre les seves condicions
re
hi ha la de que, sent una cosa essencialmeut moderna,
teatral.
nostra
tradició
ben
'ligada
a
la
sulta
Ab lo que's demostra que al menys un dels fas que
l'autor se proposava, l'ha conseguit.
—Es

una

bornes veritables.»

?NO TÉ COMPARACIÓ?
han cobrat per drets de representació
obres durant l'any passat: it 6.000 pessetes els
Quintero, 48.000 en Martinez Sierra, 36.0m00 en Jacinto
Benavente, 32.000 en Linares Rivas, 26.000 l'Eduardo
Marquina, 20.000 l'Echegaray y 13.000 en Vital Aza.
Que boa profit els fassin. Perb, no es una vergonya que
els nostres autors Inés eminents s'hagin d'acontentar som

Segons Ilegirn,

de les

,

seves

Mandes cantitats aula? Naturalrnent que el mercat literari,
doncs, resignarshi
a Catalunya, es ben red uit. Doble mérit,
ab la mor y patriotisme que els nostres drama urca s'hi re
signen. Més doble vergonya, també, pels que, podent ter
alguna cosa per remeiar la penuria deis nostres intelectuals,
protegirlos, encara els posen obsta
en lloc d'admirarlos y
cles y hilan brometa.
Perb la bona voluntat, a proba de tota mena de sacrificis,
que caracterisa ala nostres Autora mes notables, encaras
tará naés viatent si reproduirn aquesta altra Ilista de noms
y cantitats:
(José Juan Cadenas, '7o.000 pessetes; Carlos Arniches,

58.000; Enrique García Alvarez, 38.000; Joaquin Abati,
32.000; Miguel de Palacios, 32m00; Guillermo Perrin,
3o.000; Antonio Paso, 3o.000; Antonio Martinez Viergol,

TEATRE DE CATAl.UNYA

Dietari de la setrnana:
Dijous, día 7, tarde y nit: Flors de Cingle y El pintor
de mIracles.
Divendres, día 8: F/ops de cingle y El pintor de mi-railes.
Dissabte, día 9: estrena del idili, en tres actes, d'Ape
les Mestres L'estitiet de San,' Martí y El pintor de mis acles.
Diumenge, día lo, tarde y tut: L'estinet de Sant Mar.
1/y El Pintor de miracles.
Dilluns, día in les mateixes funcions.
Dirnars, día 12: les mateixes tuncions.
Dimecres, día 13: les mateixes funcions.

,0**
En altre lloc comentem l'idili escénic restitiet de
Sant Martí de l'Apeles Mestres, obra estrenada dissab
te passat y que segueix representantse ab molla acep
tacto.

LA ESCENA CATALANA
Per aquest dissabte se prepara l'estrena de la come
dia dramática El Tresor, den Tosep Morato. Está en
ensaig, tambe, ..Vlarinesca, un acte den Pere Golomer
y Fors.

Desseguida's posará

estudi la obra en dos actes
den Manel Folch y Torres La gel-maneta. Aquesta pro
ducció, pertany de pié a la novíssima modalitat de co
media ciutadana, dintre la qual en Folch ja porta lets
alguns ens.igs. Aquest cop, peró, sembla que l'intent
es mes complert y madurat Cal esperar que's confir
min tant belles ithpresions.
en

Y solxament quan

«

pressentin1

vador Vilaregut.

un

y

día Galileu

un

parat!

«El sol esta

no,

o

La pobra

mendicar
si

n'hem

l'Escriptura s'erra
Jesbargir el luna»

la

mans el postra
tribunal,
y- després de resar un pare-noslre
eondemna al criminal.
«Viurds al .fons duna presó malsana,

Encadenat de peus y

en

alta

son

anys de
veu

Y

que tot, de

avants

de bon
damunt del

de cop-y- volla,

y- alsantse ab magestat.

«!Es tnentidal—exclanul—!La terra volta!
El sol esta parad»
sant día,
Y de Florencia a Padua, aquell
sembla que

terra

s'inunda ven de llurn y

—rugí

en

cr

ida

y
no va

a

posarlí

son

desconsol:—

«Tingues

acata

la ma sollament.

o no

rahó,—va dirli—calla;

lo sagrat no's

-Callaré—digué

perh

va

davant de

L'home

la ciencia tement,
la mordassa al Ilavi

mes

ab

ta

tot

impostut a

contra

el ce!»

abjurar
sos

«son

erro

y

tirans.

IV

l'Inquisició; y al sabt

r

sobre e; nzissal y

«!Vil inzpostural»

lo qu'esertt allí esta,
!libres sanes que avui el mon
qué en quedara dema?»

Y'l va

y

vell va agenollarse; ab drzncs de ferro
p5sa les dugues nzans

y cel

Josué. segons con la l'Escriptura
?no para el curs del sol?
Si avui un matematic desbarata

?del.

setmana

penitenis.
genollons, abjura

d'alegría

destliurals d'un vel.

com

Mes Roma s'estremí.

cor

Evangeli

que clama
Ye!

suiriments,

cada

el salm deis

copal front,

terra

!luna.

enemiga mortal de l'hereejta.
l'égida de la fé,
Santa lnquiszció ?qué més volia?
?Qué faleava? No rtl.

tres

un

sa

La

resane

Pegantse

dcixeble

nou;

alsani la vista a les regions serenes
exclama a tota veu:

davant

GALtILEU

algún

mon

el sabi rabiós deja ab veu feble:
«Es cert, la terra's moul»
Mes, ai, la reritat no vol cadenes

Sagrada

Per fer veure que están de humor, fan El genio ale
gre, seguint els inacabables exámens de la Xirgu, en
l'escenari d'ensaig d'aquesta casa.
Dir lo rnateix cada setmana es l'únic comentan i mo
derat que se'ns acut sobre la campanya biligüe del
Teatre Principal
Obres en porta: L'amíc Friz, de Herinann Ghatrian,
y Theodora, de Sardou, traduccions catalanes de Sal

la cambra closa

?.es cert?» ti preguntava

va a

PRINCIPAL

en

del vell

remou

el sabi ab

tnieja

rialla

la terra's mou»

!Selke anys reclosa
Y VI callar setxe anys
venial!
dormí la

eslava

humiliat,—l'home, no'l sabi.

Y al alsarse de
somrient

va

murmura,

a

nou,

flor

«No obstant... la

de llavi:
mout»

terra's

APELES MESTRES.
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Republicá (Gracia) Vació molt delicada. Posteriorment les
Redondo representaren
nenes Morer y
El passat diumenge tingué lloc en
Asmarals Lo que fan els in
el
diálec
de
del
drama
local
la
represen
tació
aquest
fants, essent la admiració de la concu
El cor del poble.
en tres actes, d'Iglesias
rrencia, pel seu treball exquisit.
En el desempeuyo en Xuclá bou el que
s'enmotIla mes en el paper; en Renart y
La Filantrópica (G1 acta)
Diurnenge, día lo, el.quadro escénic
Brasó, tarnbé feren un bon treball, pró
en tota
en Jorda estigué desencaixat
representá'l drama de Guirnerá María
obra, y en Costa de tant que sabía el pa
Rosa, en qual protagonista alcausa un
per, passava sempre davant de l'apunta
senyalat triomf la senyoreta Roca.
Centre

Nacionalista

deixá entrar a temps als altres.
Gracienc d'U. F. N. R.
Diurnenge passat tingueren etecte dues
estrenes, la primera sigué el drama de
costurns en tres actes, original de Antón
Prat y Argelaguer, Coses del ?non, y la
segona el monblec Un Tenorio, original
d'en Francesc Aguilar, de les quals ne
tem ressenya en la secció corresponent.
L'interpretació del drama, en conjura
fou rnolt esmerada ruercés a la bona di
recció del senyor Tort, qui ademés tin
gue l'acert del repartiment dels perso
natjes.Com a inimitables, val a diho, en
el seu treball forera la senyoreta Colom
y els senyors Gené, Prats, Aguirrezabal
etc, se posaren casi en el rnateix nivel'.
En el inontalec estigué tant acertat en
Francesc Gene en l'interpretació que el
audituri hi passa un rato ben distret; car
signé escrit exprofés per l'esmentat
Gené.
Centre A. Catalá (Sant Gervasz)
El día 3 se posa en escena la comedia
en dos actes Una orga de gata, executa
da telisment per la senyoreta Oliver y
senyors Sala, Rita, i3arraseta, Batalla
(germana,) 01,ver y Comorera.
El día lo, se representa la comedia en
tres actes, arranjada per en Ferrer y Co
dina, No's pot dir, la qual obtingué igual
execució que la primera, haventhi pres
part, a més deis esmentats, les senyores
Sala y Comorera.

dor y

no

Ateneu

Ateneo

Regionalista (Poblet)

Pel dissabte, día 6 s'anuncia el bene
fici del director d'aquest quadro drama
tic, En Gregori Avinó, ab les obres Lo
Rector de Vallfogona y Sirena.
Ateneu R. Autonomista

(Hoslafrancs)

L'Escorsó, d'Iglesias, bou
tres actes

que constituía

el

el drama en
programa del

passat diumenge.
Hi estigueren discretes en llurs papers
les senyoretes Ellas y Ramón. En Noria
y Manejas en els <Jordi» y «Llorens»,
respecuvament, en el final del tercer ac
te loren xardorosament aplaudits, y en
Juvé, Bou y López, cooperaren discre
temen

t.

Familiar Obrera (Sans)
En la !unció del diumenge passat, per
la tarde, la nena Morer recita el rnonb
lec La Meya Guardiola, ab una interpre
Ateneo La

1

Els dernés, senyora Aman y senyors:
Serra, Roca, Carreras Bonet, Tarré y
Rius se portaren molt discretarnent.
Llástirna que les escasses dimensions
del escena ri, nols perrnetessin que les es
conjunt se veiessin ben aca
cenes de
bades.
Artesá (Gracia)
El diurnenge últim y baix la direcció
del veterá Pere Puig, se represen tá'l dra
ma en tres actes de Pitarra
Lo pubilt, el
qual obtingué una esmerada execució.
En el desempenyo s'hi distinguen no
tablement les senyores: Cama (R.), Pe
rranión, Senyoreta Miró y els senyors:
Puig, Galindo y Nogués.
Centre Radical del districte III
En la !unció que s'anuncia per din
menge, día 17, hl figuren el drama Cla
rorde posta, de Crehuet, y l'estrenade la
comedia en un acte, de Enric Aguado
Malalttes.
C. N. R. del districte IV
En la vetlla del diumenge y rendint
hornenatje al fundador del teatre catalá,
Seratí Pitarra, se representa el drama
Lo (lis d'aigua, baix la direcció de en
Josep M. Ponseti.
El públic que favoreix aquest local
premia ab Ilarcs aplaudinaents el trebali
de les senyores Ceballos y Rodríguez,
que secundades pels joves Ponseti, Mar
tínez, Molas y Crusellas, donaren a
bra uit conjunt torsa aceptable.
La nena Bodriguez en el paper de
«Riteta» va portarse naolt bé y dernostrá
ser deixeble de bones rnestres,

Pabelló Tetuan
Ha debutat un nou quadro cómic que
ha representat les obretes Un bon debut,
La criada nova y A cal sabafé que han
sigut forsa celebrades per la concorren
cia y que desempenyaren ab carinyo la
senyora Sumell y els senyors Arnat, Fi
guerola, Serra, Sala y Perez,

•

regalos
en la direcció escénica. Molts
y.molts diners. El telicitern.

y

Joventut autonomista
Per benefici del notable aficionat en
Ferrara Forga, s'hi representa El, Hipd
cribes, Com aficionats modestos hem de
lloar la bona té y el carinyo de tots, es
pecialrnent del beneficiat qui tingué mo
ments en els que se revelava el seu tem
perament artistic. A nostre entendre, el
deis bons con
es uns
senvor Forga,
Moit bé la
reuadors del art de Talla.
senyoreta Virgili (R.) y el senyor Vinas,
aques
com tarnbé It senyoreta Jordá que
carácter. De les se
ta vegada estava en
nyores Ciapera, Virgili (A.) Viura, Fos
ses

ra,

(gerrnans), Clape
y senyors Llassat,
Vera, Sarré y Jordá, hem de dir que

secundaren perfectament.
La sala olería galán aspecte,
nant les senyroetes.

predonai

:FERRÁN:FORGA
Ateneu

Obrer:districtelII (Cassatiorst-4)

Baix la direczló del senyor Perbellini
(N.) s'hí representa el drama de ,Courat
Roure Pau Claris. Aná torsa arrodonida
l'exeetició, per la senyoreta Sasac y sen
yors Perbellini (germana) Reig, Boguna
Carbonés.
Aviat el benefici del esmentat director,
ab obres escullides.

Joventut artística (Arzbau 21)
Dissabte passat, a la vetlla, s'hi repre
nutava fal
senta Miqueta y sa n'are.
ta d'ensaigs, Iluintshi sols la senyoreta
Fortuny y serayora Generes y els senyors
Parcerises, Joiba y Selina. Els dernes
regular; es estranyá veure '1 senyor
Quadreny ter un paper que un altre ac
tor n'havia fetaltra part...
«Si es broma, puede pasar...»

Centre Plá de Bages (Arzbau 21)
El drama den Morató, Les Arrels,tou
l'obra escullida per benetíci del senyor
Vilar (E.) obtingué notable execució per
les senyoretes Pahissa, Mestres (A.) y
senyora Borralleres, com pels senyors
Orfeé Barcelonés
Davi, Vilar (LL.), Reig, Munné y Prat
El senyor Castelló ens posa en escena
El beneficia( bé en l'execució de«Fidel»1L el drama de Guirnerá Sol solet, ab torsa

a

•
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cura

y acert, per la

senyoreta

Sumen

nyaren no cornplissin tots com a bous.
Bé la senyoreta Guardia y senyors Fabregat,. Sana, Fustagueres, Molina y
Schiafino.
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—

aplaudits.

Per fi de fusta Ditxós ball de mascaras,
de Figueras y Ribot.
Blartes—«Centre católic» Ab motiu
de pendre possessió el nou senyor Rec
que corretgeixi el defecte d'allargassar
Circo' de Propietaria (Gracia)
organisarse una huida testa ab els
les paraules fentli una crua cantarella:
Diurnenge passat, després del estreno tor, va
discursos del cas y lectura de poesies.
la direcció seva, correctísima: la presen
del drama en tres actea de Javier Albin,
Després dels quals se representa el dra
tació bona.
Animes errants, del que parlern en el lloc
ma en vers L'exemple acertada ment de
Nova Germanor (R. S. Pau)
representa
corresponent; se
la comedia
sempenyat pela senyors Portés, Brunet,
Per benefici del director d'escena sen
en un acte d'Ensenyat y Millá, Que no a'
Albertí y A metller.
vor Casals s'hi representá Eh vells. L'in
enteri el marit. En la mateixa, tant les
Mahó.—En el Teatre Principal hi ac
terpretació que doná l'esmentat senyor senyores Prats y Sabater; coro els senyors
tua
la companyfa Casals-Cazorla obte
Cugás
y'Rovira,
feren
pasar
el
ra
ab l'obra del Iglesias, mereja noste sin
Nolla,
un éxit extraordinari, per l'estil del
nint
to distretament a la concorencia
cer elogi. !Llástirna quels que acornpa
altre cop que va ser entre nosaltres. En
aquesta lila el tea tre catalá hi té forses
partidaria y entusiastas propagandistes,
La creu de la masía, El«terror de tau, Mal
pare, La Bona gent, Terna baixa, La fi/la
del mar, La mare, Gent d'ara, Servei d'
amic, Els hipócrites y altres produccions
han estat interpretades per la mentada
companyía ab l'acert acostumat obte
ninthi forses aplaudiments en Caseta y
la Cazorla.
Sabadell.—«Centre tlepublick Radi
cal.» El día 2 trhi representa. la pessa Un
boa debut, que feu riure molt a la nom
brosa concurrencia.
yorl1Coll, yper certrque lluí selbones
Sant' Celoni.—El próxim diumenge,
«Societe t Choral Colón.» El diumenge
día 11, se estrenará, en el teatre «La qualitats, y «Don José», a cárrec del sen
passat tingué lioc una Iluida funció po
santse en escena les obres, A la vora dcl
Constancia,» el drama en tres actas den yor Orriols, tarnbé fou ben desernpen
les quals agradaren
Josep Mallat El calvari d'una mare y yat. La direcció, bona.
mar yCapy qua,
Per 11, el día 3 de Mara, ens donaren el
ademés se representará l'epissodi den
rnolt per tots aos intérprets, y en parti
Burgas Jordi Erín. Els protagonistes de drama de Guimerá, Terna Baixa, no cal cular el distingit aficiona t A ntoni Gasas,
dir que la senyora Vallespí va fernos una
que feu les delicies del públic.
dites oibres corren a cárrec del joya ac
«Marta» del tot acabada y la senyora
tor Joan Santacana y de l'actriu senyo
«Teatre Euterpe.» El dime rs 5 del co
Cardalda una <Pepa» plena de gracia
reta Antonia Va llvé.
rrent hi bogué lloc un aconteixement
Badalona.—«U. F. N. R.» Davan't de corn ella sab ferbo; la «Nuri» aná a cárrec teatral per la companyía que ditigeix
de la senyoreta Canturri, siguent la prir
l'Enric Gimenez, r.n formen part la pri
nombrosa concurrencia, els joves afi
qu'exia en escena y per cert mera actriu Marguerida Xirgu, els guata
cionats d'aquest centre representaren, mera volta
qu'en el segón acte estigué molt bé, puig posaren en escena l'obra Magia. La
el di urnenge prop-passat, el drama Ani
ningú creia que sortís del tot tan co
que
tingué
una
senyora Xirgu en la protagonista estigué
perdudes
de
Godo,
mes
rrecta. El senyor Samará en lo «Mane
les
senyoretes
admirable com aixís li demostró el nom
bona execució per part de
lich» tingué moments felisos desegú qu' brossísim públic, ab unánims aplaudi
Vallvé y Zamora y els Srs. Gili, Bosch,
es l'obra que treballa ab mes carinyo
alguna
mente en tots ele actea y en
Guardia y Pujol.
de les que Ilueix rnés ses facultats de
El
seuyor
Guitart
que
substi
la
comedia
passatjes.
fí
de
fasta's
representa
Per
tullí al primer actor senyor Gimenez
Sogres del día, de Roca vert, en la qual actor. Molt bé eIs Srs. Orriols, Cali, Mo
les, Cardona, Serra, Roca y Salvat.
per una indisposició de aquest, sortí
la concurrencia hi passá un bon rato.
Reus.—aFratsrnitat R.Radical.» Di u
molt airós de la sera tasca; en Nolla no
Munt.—«L'Unió
Are
de
Arertys
menge, dia 3, posaren en escena'l drama
cal dirho, divina ment. Els demés se
comerla
la
tem
nyenc.» El día 3 doná
El Mistic, essent dessem
n yors Sirvent, Ortin, Capdevila, y Vinas,
porada de Quaresma, ab Pi drama Lo de'n Rusinol,
penyat pel quadro que dirigeix en J. M.' junt ab les senyores Faura, Guitart,
presidan, anant a cárrec deis joves afi
Benet.
Rovira y Matas, arroGloniren el coni unt.
cionats senyors Soler, Plá, Alsina, Bo
valgué
molts aplausos a Lote.
Ab el pispejiu Aucellots de rapinya va
Ele
y
el
Casas,
Padró
sera, Forts, Bosch,
Autonomista.»
El día 4
«Centre
E.
R.
cornensar la testa.
nen Jaurés.
inauguraren la temporada de Quaresma,
«Centre Sabadellenc;» (Gelats.) Han
Els tres primera estigueren del tot en
posant en escena la tragedia de Guime
posat en escena el drama Un voluntari
caixats en sos papera, poguent dir lo ma
rá, Mar y Ce!.
de Cuba, que sortí molt ajustat pela joves
tela deis demés ala gneis cumpliren com
El desempenyo a ná a cárrec de la sen
Colominas, Vidal, Gumbau, y Torres.
a bona aficiona ts, signent digne de elogi
yora Galtés y senyors Riba, Ferré, Bell
y senyora Gasanovas.
el treball del nen J. Jaurés. Se estrehá
ver, Sagalá, Carransa, Anguera, Alberic
Tarrasa.--cTeatre Principal.» Diven
una decoració nova que ajudá al bon
Poca, Bicto y Cabré.
dres passat, la companyía que dirigeix
éxit.
No farem descripció de cada un d'ella;
l'Enric Gimenez posa en escena la tra
Com a fi de feste se representa la sar
sois di rem que la direccióbona, y l'exe
ducció Miqueta y sa mate, en qual exe
suela Lo Allotjat.
cusió per part de tots dolenta,
cuelo s'hi distingiren adinirablement
L'a Puntador se sentía maese.
Vilaseca --tEl Fenix» El día 3, a la
la senyora Xirgu y el senyor Aymerich.
Seu d'Urgell.—«Teatre Riarnbau» El
nit, la cornpanyía López—Cubells—Als
En algunes escenes l'apuntador se sentía
Diurnenge 25 de Febrer posaren en es
xandre, posaren en escena la comedia molt, prova aixó que alguna deis que
cena el drama den Rusifiol El pati blau,
actea d'Aulés, Lo Sant Cristo gros.
representaven l'obra no sabien gaire el
Iluintse mol t la senyora Vallespi en l' en 3
cárrec de les serryores papar, encar que secundan. Per pesas,
L'execusió
a
senyora
Car
«Agna Rosa»; bé, mol t bé la
Miró de Cubells y Novials y els senyors L'amic Cirera.
dalda en la «María»; el senyor Sarnará en
Fortuny,
A lexandre, Lopez, Cubells,
lo «Jacinto» ab una correcció propia d'ell
Cervera y Artigau, bu
Sugranes,
Rius,
l'obra;
moment
en
tota
un
no decaiguen
del tot encentada, per lo que foren molt
cárrec del sen

(que cada día progresa), senyors Monné,
Alfocea, Masana y Martínez. El senyor
Castelló molt bé ab l'«Hipólit»; cal sois

el «senyor Metje» ank

a
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propaganda, sortira per aquets mons de Déu el segón
Suplement a La Escena Catalana contenint, sencera..
Quina obra? Els cartells del Teatre de Catalunya la
dirán y el públic mateix la indicará, aviat, ab els seus
aplausos.
en aquest número una
L' Apeles Mestres –del qual
preciosa poesía que agraim coralment, —ha posat l'úl
va

titula Sota de un
vers a una fantasía en un acte que
salzer y que destina al Sindicat d'autors dramátics.
Fantasía y den Mestres? !a sabem la delicia d'aquest
genre que ab tant acert ha dut al Teatre Catalá. Recor
dis Gaziel, Plettol lladte, IV de Reís y Els sense
Els sense cor sobre tot, ahont els mons real y imaginani
s'hi armonisen ab tanta gracia, originalitat y trascen
dencia.
Esperem, ab veritable afany, veure representada la
darrera producció de mestre Mestres.
tim

Avui LA ESCENA CATALANA apareix,p er primer cop,
ab cobertes, (que continuaren) publicant ) y completa
les reformes anunciades inaugurant els seus follettns de
32 págines, format octau francés. En els quals, com
ja s'ha dit, pensem repartirhi tot lo bó y millor que va
gi estrenantse en els principals Teatres. Y per comen
sar, comensem per dugues produccions darrerament
donades a conéixer pel Sindicat d'Autors Dramátics
en el Teatre de Catalunya Sun aquestes l'esquisit idi
li en tres actes del eminent dibuixant poeta Apeles
Mestres

L'ESTIUET DE SANT MARTÍ
obra en curs de representad() y que obté mes éxit ca
da día, (de la qual ne van ab aquest número 16 págines
que corresponen als nostres suscripturs;) y la divertida
comedia en un acte del notable literat Josep Burgas

TORRE TORRE TES
(16 págines

també, ab les mateixes condicions).
Ens sembla que les esperanses que podessin haver
fet concebir les nostres propagandes, be comensen a
realisarsel
No sols el text hem millorat y presentació del perid
dic; mes encara els folletins y el mérit y actualitat de
tes obres que pensem repartirhi, junt ab la llista d'Au
tors dramátics que vindrán a erriquir la nostra Biblio
leca que pendra dintre puc temps, ab la generosa cola
boració deis més eminents autors catalans, gran am
plitut y volada.
Els noms Apeles Mestres y fosep Burgas, junt ab els
tf tols
L'ESTIUET DE SAN F MARTI
y TORRE TORRETES
tindrán desseguida la prestigiosa continuaci6 de honor
que fan preveure, en els folletins de LA ESCENA CATA
LANA. Confiero, doncs, que el públic sabra ternos jus
ticia, corresponent ab nostre nou coratge
Y ara repetirem una advertencia: pels efectes de po
der fer, quan sia l'hora, una artística enquadernació
de les obres reparndes, fora convenient, a mes de
guardar en bon estat els folletins, no tallarlos pas. Es
perem veure atesa aquesta observació, que fem a be
nefici de tots plegats.
CD
Gran aceptad() ha tingut el Suplement a La Escena
Catalana que várem posar a la venda contenint, sen
cera ab cobertes y tot, l'obra deis germans Corominas
Bestia Assenyalada El vot del públic ens diu ciar,
doncs, que el sistema es ben práctic Y mes ha de serho
que, a causa de la
en les actuals circunstancies en
abundancia de estrenes, ens trobarem sovint, si no yo
lem retrassar la publicació de obres, en la necessitat de
publicar Suplements. Y consti que no parlem a la baba
lá, sin() ab molt fonament de causa. Car ja estén* ‘Tient
com, a l'hora més impensada, casi sense anunci ni

memoria y a
en
líquida,
la respec
deixat.
Martí,
ha
den
Jatime
benefici
table cantitat de tres mil pessetes que han sigut desti•
nades a la viuda del malaguanyat actor catalá
Fa honor, a l'Enric Borrás, sernblant acte d'altruis
que assistint a la funció, boi
me. Y al public també,
aplaudint al gran artista, tingue un bon recort pel co
mediant desaparegut.
La funció que doná l'Enric Borrás

Els senyors Ignasi Iglesias, J. Pous y Pagés, Joan
Llopart, Pene Corominas y Fernán Turné y Carbonell,
constitueixen el jurat calificador del «Certamen lite
rari cienttfic en elogi dels aucells, del Ateneu obrer de
Sant Andreu de Palomar.
prernis, tin
La festa, per la qual s'ofereixen valiosos
Maig.
drá lloc el proper mes de
d'Abril, al
Els treballs deuen enviarse abans del 30
del
del
secretar
67
y
a
nom
estatje social, carrer Otto
Turne.
senyor
F.
jurat

publicarse
Per falta material de temps, no pot
Reglo
de
La
Escena
quadern
aquesta setmana el tercer
nal.
Sortirá la setmana entrant
(o

,

Hem vist anunciat, al Veatre Novetats, el prOxim
debut de la coinpanyía del notable actor Fe, rán k"illa
gornez
rnolt interpre
En Villagoinez es catalá y's distingeix
nostre repertori. Es d'espe
tant. traduides, obres del
campanya, undrein °casi() d'
rar, doncs, que durant I
aplaudirlo y admirarlo en aquesta especialitat.
,

RED

