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a
dintre el teatre. Els japonesos de debb que hi ha
bastidors
qu'entre
diu
l'obra son els comparses y se
aquets confoníen els actors de l'Odeón ab els matei
xos japonesos auténtics.

Al Theatre des Arts ens han donat una obra molt
dolenta. d'escenes d'actualitat: 1912. L'anunci d'aques
curiositat del públíc,
ta obra havía lograt despertar la
general. Mil nou
una
decepció
restrena
va
ser
perb
d'opereta
tents dotze té quelcorn de revista, quelcom
sigui
realitat
sense
que
en
vaudevílle
y quelcom de
critiques, de
cap de les tres coses; es una obra de
parlamentarisme d'administració, de totins. Total rés
d'interés, ni tan solament la música, qu'es lo millor de

De París estant
lo que vulguin, París
Mr. Antoine, l'aixe
rit director de l'Odeón, ens ha do
nat darrerament dues obres ben
espanyoles: Aux jardins de Murcie,
(en castellá María del Carmen,) y
de Sevilla, de Lope de Ve
ga. Al Saló Nacional, un espanyol,
Zuluaga, s'emporta tots els
en
hopors de la prempsa y del públic.
Dintre la novela en Blasco Ibanez
es l'home del día, y una darrera
l'altra les seves noveles son tra
duides, particularment les més es

Diguin

s'espanyolisa.

l'obra.
A la Renaisance han fet la reprise de Divorçons, de
Victorien Sardou. L'obra va esser estrenada l' any
1880, poc després d'haver deixat d'esser indiboluble
la
el llas matrimonial. Ab aíxb ja compendreu que

panyoles.
No fa molt el conegut pintor Caro Delvalle dona
el nom de festa Goya,
va una soii?e a casa seva ab
anar a
y el tot París elegant, el tot París de l'art va
pintor.
l'época
del
gran
la (esta ab vestit de
Perb aixb no es tot: els couplets de la Serafina—y
parisienc,—han lograt popula
ara renego del gust
risarse, y l'altre día, un rotatiu afirmava seriosament
que rés dóna tanta gracia a la clbna com la mantilla
espanyola. Ara com ara la gent chic no ha fet cas de
aquesta afirmació, perb imagineuvos lo que sería di
vertit veure una entravle o una jupe-cu/otte ab mantilla
de madronos, y un senyor sério ab levita y cordobés.
El día 17 varem tenir l'eclipse que'ns havíen predit
els savis, y la bona gent de París va fer d'aques
ta anormalitat un espectacle gratuit y amusant
El día mateix de l'eclipse, a l'Odeon ens varen do
L'honneur Yatonais, que vé a demostrarnos que
al Tapó també's prenen l'honor en sério La llegenda,
vulgArisades
un xie melodramática, es una de les més
inspirat mes
de
les
que
ha
d'orient
y
una
en l'imperi
obres als artistes y poetes del pais. Abreviat ve a ser
aixb: Un noble qu'ha anat a menos. Osaka, demana
ajuda al princep de Sendai y com a premi li regala
Jorinobu. Pecó el prin
un vano fet per el gran artista
cep de Sendai se n'adona després que el vano es
completament fals y quasi sense cap valor, pero es
Osaka qui ha sigut enganyat primer per un traidor
qu'es diu Kika. El princep no s'enten de rahons y
l'insulta, Osaka el fereix, perb després es condemnat
a mort per l'emperador.
Els samurrais d'Osaka juren venjar la seva mort.
Iagoro, el quefe, passa al devant per l'hora de la
venjansa y primer mata a Kika, després penetra en
el castell del princep de Sendal, y a n'aquest lila
obrir el ventre ab el mateix sabre que havía servit
per executar Osaka.
Aquesta pessa de M. Paul Anthelme, deixa molt
que desitjar en la part literaria y s'ha de dir que lo
tnillor de l'obra es la presentació que'ns ha fet Mr. An
toine, per que's faría impossible trobar més riquesa,
Inés bou gust, :més precisió y més ambient oriental

.

obra es ben francesa.
La Tubau l'ha donat a coneixer per tota Espanya.
L'argutnent de Divortieninos es l'estratagema del
marit que per tornar a conquistar la seva propia pren
les apariencies del amant; argument lleuger, banal
si voleu pero enjogassat, plácid y sense efectismes.
Els personatjes, tot gent de l'any 80, estan ben ob
particu
servats y l'obra es interpretada ab justesa,
larment per part de la gran actriu Marthe Regnier
que fa una Cyprienne, tal com ha d'esser, amorosa,
lleugera, infantil, que no pot avenirse ab la morno
tonia de la vida conjugal ab un marit molt bb pero
massa serio.
Es esperada ab interés l'estrena de Roma, de Ma
nenet a l'Opera, que ja va esser estrenada aquest hi
temps ni per parlar de
vern a Monte Carlo. No soc a
l'ensaig general. Roma es la única novetat que tenim
preparen els concerts
en perspectiva, perb ademes es
Weingartner al Trocadero y le saison de París al cha
lad.

Ja'n parlarem.
Parle, 20, Abril de 1912

nar
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Maig
Cantéuli, rossinyols,
cantéuli a punta (l'alba

a

estimada,
trillada,

ma

una

tent niu en son !ardí;
la soletat que a in Cut fa enveja,
que mai puc assolí,
alié ahont la llibertat qu'el cor cobeja
s'estimbi en sos encisos y morí,
allá

en

Contéttli, auccils, ele

seus

veins ditausos,

rossinyola qu'estimen;
vusaltres que viviu els !orna hermosos
clue's viuhen aprop seu:
sapigueu que un aimani que no festeja
es rossinyol que no rossinyoleja,
cantétili clics cansó,
la sola que sé jo.
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Jo penso sempre en té, mon sol alany,
y ho ets y ho has sigut tot tetnps del any,
puig te duc retratada dintre'l cor;
pro al maig, tins en la Ilum, fí polsim (Por,
te veig,
d'amor.
Es que pel maig, en plena primavera,
la terra es más hermosa y Hullera,
y, per esserho ab mí d'un modo cert,
thl ton recort eternament despert;
sino, fora un desert.

!Qué n'es d'hemos el maig, la vida miel
Jo a aquet temps tic bon grat fina moriría
si'm trobés aprop teu, devant tos ulls,
de tos cabells petonejant els rulls
que presoners reculls;
Si escoltés que ab ta ven me réanimes
sentint a flor de Ilavi que m'estimes,
si't vegés vora meu
somrient,
si s'acabés, tant sois per un momeut,
la mort d'anyorament.
Rn té a tot temps del any penso y somnfo,
pro en arrivant al mnig, jo desvarío,
perque aquest mes d'amor per tothom gai,
tant desitjat fins a mon últim lai
per mí no arriba mal,
perque seta trenca'l cor y se m'olega,
que causal de glatir ni's plany ni prega,
que no's mor, retardant l'últim sospir,
per l'atany de qu'el pugues recullir
ab ton guau respir.

ets

qu'en ma vida, el maig, la primavera
tú, no más que tú, dbna encisera;

cor

y flora

Es

vina,

colltorsen al hivern:
destés el glas intern
que per mí sembla etern.
se

amor cien,

LiTktiNif
LA
1
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El despatrid —Drama en tres actes de Santiago Ru:
sinol.
No habent rebut fins a darrera hora l'original de
la ressenya que nostre redactor especial ha fet de
aquesta obra, y el ser la tal crítica de molt llargues
dimensons, ens obliga,—per no haberla de publicar
mutilada, el precindir en el present número de sa
inserció, dejantho pera la setmana entrant, que sor
sortirá a Ilum en forma de crónica.
Perdónins el lector
-

Malgrat aixó, no podem de menys que adelantar
l'impressió que'ns va produhír tant important es
trena.

D'El Drspatriat n'hem de dir que, a nostre enten
dre, es una de les millors obres de son llorejat autor.
La representació tingue un éxít indiscutible... El
públic emocionat tributá al autor llargues ovacions...
Els tipos d'E/ Desfiatriat son de lo más huma que
hem vist a l'escena; aixl, ho confessen fins aquells crí
tiés que pera parlar de les obres den Rusinol «primer
passen per rinferh.»
Tant la part cómica com la dramática está expre
sada de má mestre, y mestre es en l'art de fer come
dies aquest eminent artista.
La companyía del Sindicat hi doná una execució
excelent, per lo que cal felicitarlos a tots y en espe
cial al primer actor y director Jaume Borrás.
De la interpretació també en parla extensament la
ressenya de referencia.
Y tornem a dernanar que'ns perdónin, fent mutis
per l'escotilló.
PRINCIPAL

Ohl Vina ab mi: mon pensament delira
cercant una espera nsa que no ovira;
vine ab mí, cióna meya, l'ido' meul...
l'amor pel ternps que'ns queda, será breu,...
pro encara es tot ben teul...

Cantéuli aiiís ab

vostre cant

más fi,

el más refilat trí,
cantéuli eixa cansó del cor brotada,
que jo, pobre de mí,
plic volar, no l'hl puc
que
no
com
F. fil*MIAL JAUME

Elektra.—Tragedia

en un

acte, escrita

en

alemany

per Huc de Hofmanusthal y traduida al catalá

per

Joaquín Pena.
De nostre estimat confrare Renaixement, n'extraiem
la resenya que d'aquesta estrena en fa l'«Eryt» ab la
qual estem completament de conformitat.
«En Joaquín Pena ha fet bé de traduir Elektra. En
época en que se tradueix tan lleugerament, sense
escullir, es d'agrair una traducció digne; y sobretot
magnificament trasplantada al catalá, com ho ha fet
en Pena.
Hem de dir que la Xirgu ha triomfat una vegada
més. Inútil aplicar ditirambics a l'obra de l'artista.
L'elogi ben concís, naturalíssim ja, parlant de la
Xirgu no pot esser d'altre que confessar un nou
trioírif a cada nova interpretació.
La Xirgu sent fondament el seu art y s'hi entrega
per complet; siga millor, siga pitjor la part :qu'ella
jugui sempre la Xirgu artista se ven tota sencera,
ab tota l'ánima al servei del seu sacerdoci artístic.
Per aixó després de veure hlektra,:no podem afe
gir noves alabanses a l'obra de la gran trágica; es

p~1.1•1•
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la mateixa de totes les seves tragedies dominant ab
la seva potencia artística la diversitat indefinida de
les seves interpretacions
Secundaren ab forsa voluutat els demés actors,
mereixent senyalarse especialment la senyoreta San
tolaria (1 ).
Decorat y vestuari molt en carácter.»
Tret fatal.—Drama en un acte, adaptat escénicament
per Josep M. Closa.
Dissabte passat y en la funció a benefici de don En
ric Guilart, (per qual motiu el teatre en aquell día va
aquest qua
veures molt concorregut) va estrenarse
son au
a
entendre,
dona
dro dramátic, que a nostre
encara
tor un mérit que no había posat de manifest
publicades
en altres produccions
En Tret fatal s'hi nota la ma vigorosa d'un obser
vador que, al crear els tipos qu'integren en l'aedo, els
ha sapigut dotar duna intencitat dramática y una
forsa psicológica tals, que donen al espectador una
idea clara del carácter de cada un d'ell. N'es bella
mostra el paper del protagonista, que fou excelent
ment executat per el beneficia:.
Interpretaren també perfectament sos papers les
senyores Faura, Santolaria, y Matas y els senyors

Daroqui

y

al sentir sobre d'ella el pés de la capitalitat
de Barcelona.
Estic con vensut, de que ja som en el cas, de que'l
barcelonisme ,en les nostres obres es la primera ga
de Ca
rantía del éxit de les mateixes per tot arreu
revtscolament
del
éxit
y
y
conseqüencia
talunva, en

talunya,

del nostre teatre.
Perxó afirmo que'ns cal fer comedia ciutadana y
expressió y
mes concretament encara, la comedia, sía
social,
purament
educació
testimoni carácter duna

barcelonina.
Fora un sentimentalisme infructuós entossudirnos
revestir el nostre art d'un tipisme que's mort quan
floreix ufanós al nostre entorn un «sprit» de civilitat
que fa trionfar Barcelona ab Catalunya en l'ordre
polític y económic.
El día que aquesta civilitat triomfi en l'ordre inte
lectual y artístic, haurem fet patria nova.
Y perdoni el lector el desordre d'aquestes notes
escrites a corre cuita, y sian elles prólec d'una serie
d'articles que sobre aquestes qüestions li prometo
oferir en aquestes columnes.
ANTONI MUNTANOLA.
en

Santolaria.

La nena Coy, digué son tendre parlament donant
forsa espressió al tipo.
El públic, conmogut fracmentariament, aplaudí la
obra y obligá a son autor senyor Closa a presentarse
repetides voltes al palco escénic.
Els artistes foren també aclarnats justament.
*

*

Y ara preguntarem nosaltres: ?perqué una obra
de les condicions artístiques de Tret fatal, no's repe
teix, habent obtingut un éxit ben falaguer, y en cambi

reprodueixen insustencialment

les barrueres tra
duccions que firma el senyor Franqueza y Comas?
De tots modos es d'agraír el gust del senyor Gui•
tart, qui t espectant al seu públic va tenir la idea de
donar amenitat el cartel!, desterrant lo que cansa y
fastigueixa y fent lo que no ha sapigut fer l'empre
sari, portar a les taules una obreta sana y perfecta

se

ment

moralisadora.

TEATRE DE CATALUNYA

Dietari de la setmana:
Dijous, día 25: La Fa, asiera y La Esbng-ei rada
Divendres, día 26: la mateixa funció.
Dissabte, día 27; El pintor de miracles y estrena de
El Despatriot, drama en tres actes, de Santiago Ru
.

sinol.

Diurnenge,

Dijous,

neeesitat de la comedla eiutadana
ha donat a Barcelona
Ab el
condensació en ella
creixement
y
la
rapidíssim
el seu
catalanes
en tots els ordres de la ac
energíes
de les
tivitat, l'acció més profitosa que pot avui dur a cap
el Nacionalisme es la catalanisació de Barcelona.
Jo entenc que en aquesta acció renovadora hi té
reservada el teatre la devantera y tinc fé que'n l'es
revis
comesa hi ha de trovan i el nostre teatre el seu
colament, de la mateixa manera que'l seu tradicio
nalisrne de ruralia va portarlo, al meu entendre, al
valor de capitalitat que

desprestigi.
Aquest desprestigi

absolutament ingust per lo que
toca al valor artístic y intelectual de les obres es per
mi un fruit d'al cambi de fisonomía que ha sofert Ca

día

28,

tarde y nit: la mateixa funció.

Dilluns, día 29: la mateixa funció.
Dimars, día 30: la mateixa funció.
Dirnecres, día 1: la mateixa funció.
día 2: la mateixa funció.

***
S'ha reproduit el bonic sainet El pintor de miracles,
de Santiago Rusinol, en qual obra y sustituint al se
nyor Barbosa, s'hi ha distingit en el paper de «Nota
ri» el senyor Torres (Eduart.) També el senyor Gui
xert haydefensat molt be el tipo de «Civil», que el fa
con
en sustitució del senyor Puiggarí En Galcerán
tinua en la seva creació del «Bartomeu», creació que
ti donará renom, y en Bergés, sempre simpátic, fa
de les seves en l'aixelebrat Alcibiades». Y posats a
detallar, direm que continuen aguantat els respec
tius tipos la senyora Verdier, les senyoretes Roldan
y Pla y el senyor Blanca.
Pera avui, dissabte, está anunciada l'estrena del
drama en dos actes. den foan Puig y Ferreter, El
gran Alax
<
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Obra

en

ensaig: En Yoan Bonhome, comedia
losep Pous y Pagés.

en

qua-

tre actes, de

NOVETATS

El Al15ti(o, de Rusiflol, y Ti( ria baja, de Guimera,
han obtingut una bona interpretació per la compa
nyia que dimars va deixar d'actuar en aquest teafre.
En \ illagomei, en el «Nlossen Ramon», primer, y
en el «N'anche» després, va demostrar
ses excelents
qualitats de comediant consumat.
nutra baja va donarse en la 1-unció de comiat, en
les qual se celebrava el benelici d'aquest celebrat

dorm

ens

la non-neta.

a

Serás rei de reja,
rei de cel y terra;
tlia d'adorar tot,
hornee coa, estrelles.
Els pastora y els reis
i'han de dur ofrenes,
cada

en

clutat

t'alsarán
Dorm

dorm

a

acabat la temporada sense que per nosaltres
constés ofitialmerst que s'hagués comensat

la

non-neta

els anys,

passarán els segles,
els temples miran
pedra sobre pedra.
Passatho

els

anys,

passarán es segles,
tu no passarás
la

ni

PRINCIPAL

temple.

lin

la non-non,

a

Passarán

actor

Els respectius atttors deis orig-inals catalans, que
assistiren a les funcions, foren aclamats pel numerós
públic allí congregat.

ESCENA CATALANA

mere

teva..,

nom,
mudar-cm de temple.
Dorm a la non-non,
nJudarem de

I)e les estrenes de Elektta y 7 reí fatal, jan donem
compte en seccits aran.
Se prepara l'estrena de El fill de Cris!, tragedia en
un acte, d'Ambrossi Cardón.
y les conferencies del
«Teatre Intim» que ja'n donabem compte en el nú
mero passat.
Probable ment s'acabari la

temporada

el '.2b del

rren

co

dorm

a

la

non-neta..

Horus ha deixat
pit que l'alleta;
isla ab un bés
II do', les parpelles;
l'in tantú s'adorrn,
!sis canta y bressa.
Sentintla cantar
els lotus floreixen
y els bis sagrats
el

li

tan

reverencia.
APELES

M ESTRIS.

Cansó de cansó
A la senyorela Marta de Montserral Borrt. I/y Cartel

La

non-non

a
a

de Isis

Boreta del Nil,
entrada de vespre,
l'ornbra de un bosc

verdes ps I Fu eres
l'esposa de un Deu,
la mare, la verge,
de

lsis, a

son

tot cantant

fill
alleta:

(Horus, mon intant,
sol y vida rneva,
doru., que ye la no,
dono que Typhon vetlla.
Dorm

a

la non-non,

doren

a

la non-neta.

Demá, quan al Bolis,
caurbn les estrelles,
els ulls obrirás
ab cara riallera.
En brollará el raw
de Ilurn resplandenta,
la joia del cel,
temor a la terra.
Dorm a la non-non,

Jo sé una cansé
qu'es hirnne de pulgada.
Jo sé una cansó
ont hi és encisada
la dolsa
L'hi apresa somniant
vida mes bella,
l'hi apresa estimatit
a cenia donsella
qu'inspira l'encant.
la

nsó—excelastut
d'humil poesia,
cansó que ha nescut
d'amor y tonta
dringant ioventut.
La vui sempre
coro

sang de

ab

mes

mi

yenes

Vui sernpre senti
tonades serenes
d'un viure divfl
Jo sé

una

cansó

qu'es hirnne d'aubada;
dolsa il-lussió
hi és tota encisada
cantant la caasó.
roa

Arerom

Dril PARELL4

-
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Ateneu

obrer Martinenc

En la vetlla del diurnenge representa
la pessa Toi cor, que sigue ben de
sempenyada, desvetllant un rato a la
concorrencia.
ren

Foment de

la

Sardana

Baix la direcció del senyor Miguel Da
vid, s'hi representa l'estrena de Nadal
tríst den J. Calsada y Carbó y Música
den P. Escofet Vifials. Se tracta d'un
drama d'assumpte torsa vulgar, mes que
doná ocasió en lluhirshi l'autor de la
música, que a dir vritat sobrepujá a la
lletra. Nosaltres que coneixem &tres
obres del senyor Garbo, tres literaries,
al veure la
ens ha estranyat devegades
prosa que peca de vulgar en certes oca
sions. L'execució torsa aceptable per la
senyoreta Maiíanet, y senyors Sisquella,
David, Riera, Monné, Costa y Poll. Bé
la direcció y presentació. Al final foren
aplaudits els autors, especialment el se
nyor Escofet com a triomfador.
Ateneu obrer

districte III

Per benefici del director d'escena Nar
cís Perbellini, representaren les estrenes
Madrigal, C'intsme y Drama alegre.
La primera, original de 1.I. Capdevila,
es d'asurnpte romántic que no
va satis
ter al públic, potser per tractarse d'un
poema exquisit y filigranat. Ab tot, l'au
tor fou cridat al palco escenic.
La segona es del senyor Torrent Ciu
rana: es un drama sense
forma poética,
y tant exagerat, que la situació trágica
en lloc de ter conmoure, el públic rigué:
hi han fragmenta ben escrits, mes, vul
gata en situacions y en particulat en de
senrotllo. L'autor fou aplaudit y obligat
a sortir en escena.
La tercera, es d'Ernili Graells Castells,
que feu riure al nornbrós auditori. Es
d'argurnent senzill, que pot dirse'n pa
ssatemps-festiu. Fou cridad en escena,
y no's volgué presentar, saludant desde
les butaques.
Claris

Acceptable

fou l'execució que donaren
a l'obra La Mare, en
la que la senyora
Arasa treballá ab forsa conciencia. So
bresortiren les senyores Fortuny, Vare
la y senyors Figuerola, Vesta, Ventura y
Carrasco. La senyora Guart no hi treba
ilá coro deia'l programa.
La direcció acceptable y la presentació
felisa en detalls, particularment el pri
mer

acte.

Centre I.

R.

Radical

(C/ot)

En la vetllada celebrada el dissabte
De
se posaren en escena el diálec
balcó a balcó y la pessa Ele grills de les

passat
cebes.

En el diálec

ens

feu dure de gust el

mitjanament seconda
pel senyor Feliu. Aquest ens hauría
agradat mes si hagués parlat un xic rnés

senyor Casals,

alt.
En la segona ens agradaren tots els
que hi prengueren part, sobresortint els
senyors Altesa y Balada.

Joventut Católica de S. LI. G. (G7 acia.)
Ab una discreta interpretació se repte
sentaren el passat diumenge les obres
La ada y La sala de rebre, habentse dis
tingit en sos papera la senyoreta Cap
devila y el senyor Riesgo.
Centre

Moral intructiu

(Gracia.)

El día 28 per la tarde se posa en escena
en
aquest Centre, baix la direcció del
senyor Guardiola, les comedies en un
y tres actea La Festa deis Aucells y Ría
/les r Ploralles. L'execució de dites obres
fou bastant deficient, s'hi vegé la manca
d'assaijos, y poc estudi en els papers, qui
mes sels sabía foren els senyors Massip y
Aldrufeu.

d'en Pere Boquet Cona les Mitres, Aquesta
obra fou posada ab tota propietat per l'in
teligent director d'escena en Joan Be
renguer. L'interpretació signé esmera
díssima en tots conceptes, habentse dis
tingit en Ilurs papers els senyors Beren
guer, Arnills, Gost y Martí.
Seguidarnent se posa en escena la bo
nica comedia en un acta d'en Fustague
ras
Divendres o Por !folio de disbarats,
desernpenyada discretament per en Cor
beta, Anglada, Martí y Gomita.
Ateneu

(Sant Gervast.)

Les obres qu'ompliren el programa
del passat diumenge (oren les cornedies
Don Gonzalo o L'orgull del gec y La
Sospita. En la primera, sena excepció tots
qua ns hi prengueren part feren un tre
ball aprofitós. En la segona, l'héroe de
fer esclatar la rialla al auditori fótt el se
nyor Castells qui dominaba la nota có
mica ab maestría.
La direcció a cárrec del senyor Capa
fons fou acertadfssima.

Centre A Catea (Sant Gervast.)
(Glacia)
En la tarde del passat diumenge se po
sá en escena les comedies La feina d'en
Diumenge passat tingué lloc l'inaugu
Jafa y Niu d'aucellets, desempenyades
(avans
d'aquest
Centre
en
el
local
tacto
Cinelin) carrer de Balrnes (Gracía) ab la ruolt discretament per les senyores de
representació del drama en tres actes SaIay senyors Bartrina y Sala.

Centre

Obrer

de Sant Vicens de Paul

,CORRLS P011 5A
San Feliu de Guixols.—«Centre de
Unió Federal Republicana». El diumen
ge 14 del passat, la «Secció dramática»
dirigida per el senyor Josep Dansá, jugá
per fi de
la comedia d'Iglesias Girasol, y
(esta el sainet den R. Ramón Vidales El
del vi.
Coro sigui qu'el nostre corresponsal
literari forma part de la mentada Secció
copiaren), per lo que respecte a l'inter
pretació, lo qu'en din «El Programa» de
dita localitat.
«El quadro dramátic que dirigeix don
Josep Dansá va demostrar molt bona
vol un ta t y excelentsdisposicions, essent
d'esperar que, si persisteixen en repre
sentar sovint, molt aviat arribará a una
envajable altura. Tots varen demostrar
haverse pres ab carinyo'l seu papar y
tots sortfeu ben airosos, produint molt
carro

'favorable itnpressió

en

el

públic

y arri

Girassol, moments de
veritable sentinlent; perb no podem es
vant

a

crear,

en

per sos notables
senyors Blanch, Soler, Más,
Ribot y Reinal. No voldriem elogiar fins
voldrlem desenco
a l'adulació; tarnpoc
ratjar a ningú; per airtó acabem cons
tant que la concorreucia va quedar molt
complascuda de la fasta, y bó y desit
jant que no triguin gaire a fernos pasear
una vetlla agradable, ens complauem en
felicitar a la companyia y especialment
al seu Director, per l'excelent debut del
tarnos

de

treballs,

senyalar,

ais

diumenge.
Parets.—Pera dissabte, 4 del cnrrent
está anunciat, en el Teatre Principal,
fundó a benefici deis soldats ferits
Melilla.
Formen part del programa la sarsuela

una
a
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El somni d l'Ignecencia, el inonólec
MesIre Olaguer y la pessa bilingüe Pan
talones en darna.

Tarrassa.—<Fraternitat R-Tublica
ua.» Diumenge passat la cornpanyla de
aficiona ts representaren
Don
Gon
zalo o rorgull del gee, que fou interpre
tat d'una forma correctIssime per part
de les senyoretes Palmada y la senyora
Piqué, ab éls senyors Alsine, Podrás,
Serra. Rius, Gallart, Verdaguer y Tost,
que obtingueren merescuts aplausos de
la coucorrencia que omplía el local. Per
pessa, Feticitat eterna, també :boa bé.
Pel ella 19, estaut ouseijant el preciós
drama d'en (animen, Terra baixa, ab
quina obra els aficionats donarán una
prova mes dd seu amor y estudi.
Sabadell.

—

<Centre

Sabadellenc.»

(Gelats) Han posat en escena les obres,
E/ somni de la Ignocencia, La mártir del
honor, Les orelles de Don Pau y Els tre
mendos.

(Societai Choral Colón., El passat
s'hi representá el drama d'en
Got y Anguera, Muralla deferro; pren
gueren part en el desenpenyo els se
nyors Cunillé, Peiné, Ninet, Vidal, Valls
y Saullehi. La comedia; Un marit gelós,
feu riure molt pel senyor Fainé y detnés
interpreta, sena desinereixer la senyo

diurnenge,

reta

()ay', qu'en l'execució d'abdues
estigué perfecta men t.

obres hi
Les

Mallorqulnes.—(Riera

de Tie
societat «La Harmonía», el
día 23 del passat, els aficionat represen
taron el
drama La Resclosa, d'Ignasi
Iglesias, que tingué una bona execució
per par! de les senybretes Colom y Se
rredell, y ele senyors Roig, Sabatés,
1ustar6s, Don (J.), y Duff6 (I.), també
estigueren molt acertats.
Per Pf de festa's representa la comedia
Una casa de dispeses, de Gurná, en la
qual s'hi varen distingir tnolt les senyo
retes Colom y Serradell y els senyors

ne.) En

la

Murstarós, Sabatés,

Dufió (1.) y

Roig.

Badalona.
<Unió F. N. R. En
aquest centre el diumenge prop passat
—

posaren en escena el drama La Mare,
el qual tingué una brillant execució. Kl
seuyor Gili en el <Maneta, tingué mo
men la de gran inspiració particularment
en ola tres ultime actea lo qual l'ht val
gué l'aplauso de tot el públic. El senyor
Bosch migué molt just y digné molt bé
el «Sr. Carmona». Els senyors Guardia
y Mestres, molt bé y a ternps, y els se
nyors Sises, Lladó y Juan, cumpliren.
El senyor Pujol si nos precipités tant
cona parla, o vocalisés tnés, deiaaría en
tendre moltes frases que passaren dese
persebudes pel páblic. De les senyo
res, la Vidal, y Vallvé molt bé. La se
nyora Dina rés, un tó massa cómic.
La pessa Lasala de rebre, feu pasear un
bou rato a la concorrencia que omplía
el local.

avui, dissabte, ab

un escullit programa,
del que'n forma
part la nova comedia Jimmy Samson.
També, pera dimars vinent, s' anuncia la funció a be
nefici del graciós de la cornpanyía, en Doménec Aymerich.
Se representará La Xacolatereta y un pessa del repertori
castellá antic, que quan la vegi en Franqueza la posara al
catalá desseguida.

El President accidental de NAsociació d'Amistes Lírica y

Continuem

repartint:les

notables

produccions

EL TRESORJ
(3 actes, dejosep Moralól

aquesta Associació.
anter>1

/LA GERMANETA
(a actes, de Manel Folch y Torres.) que son en total,
32 planes de follett.
Com ja anunciárem en el número passat, la nova
comedia en tres actes d'A ntoni Muntafiola,

LA ESBOGERRADA
també la

publicarem

en

el follett de LA ESCENA CATA

LANA

Abtó,

per

Dramátics», don Josep Munoz Rosell, en atent besalamá
ens ofereig el nou local ahonts'ha instalat aquesta important
societat, Plassa Ral, 3, primer pis, qual trasllat l'ha obli
gat la disposició del derribo del Café y dependencies del
Teatre Novetats, en una de les gneis hi estava domiciliada

ara.

C21
S'ha forran una companyía dramática catalana, que ac
tuará en el Teatre-Cinema, de Lleida, ahont debutará próxi
mamen!, la qual está composta deis següents elemeuts;
Primer actor: don Fabia Mercader.—Primera actriu: do
nya Marta Vallespir.
Domes: senyores Carate Vendrell, Francisca Panadés, Te

Arqué y Teresa Domínguez.
Senyors Emití Ginesfet, Enric Lluellas, Salvador
Cervera, Bartorneu Pujol, Francisco M. Riera, Josep Miret
y Josep Puell.
El repertori es extens'y variat.
resa

Actors:

Agrahim
sa nova

y'ls

hi

desitjem

forses

prosperitats

en

CD

Acceptant contracta en la companyía castellana de donya
Carate Cobefia,—que ha de ter una tournée a provincies,—
ha deixat de formar part de la cornpan yía del Teatre Cetalá
el notable actor August Barbosa.
També fa alguns díes que no treballa en el Teatre de Ca
el celebrat actor don Lluis Puiggarf, que per as
sumptes particulars ha traslladat ea residencia, tempnral, a
Molins de Rei.

t'alunya

Divendres passat varem veurens sorpresos per la visita de
atníc Pau Parellada, enginiós escriptor catalá castellá,
excelent dibuixant caricaturista y coronel d'ingeniés del
nostre

ejercit espanyol.
En Melitón Gongalex, a qui lela sis anys que no habiern
vis!, conserva el seu caracter simpitic per lo que fa sumament agradable tota conversació ab eh, al rnateix ten3ps que
reca el tenirsen que despedir, potser per maja dotzena de
auys rnés.

Pero, primer es l'obligació (yue la devoci6,—que din ell
(v si no ho diu ho podria dir) y per xó, després de pasear
quatre díes en nostra ciutat, ont ha tingut ocasió de veure y
palpar l'éx a de les seves obres La Forastera y Mujeres vie
se n'ha entornat a Saragossa... pero, no se D'ha entor
de vuit, que s'ha enportat pera traduir al castellk algu
ues obres del nostre repertori, aixis com també unes esce

nesas,

La primera actriu ingénua de la companyht del Teatre
Principal, donyaJosefina Santolaria, celebrará son l'elidid,

l'atenció
estada.

nat

"

LA ESCENA CATALANA
nes

companyía

UN HOSTE ILUSTRE

d'una comedia d'Antont Mun
colaboració y que va destinada a la
Guerrero-Díaz de Mendoza.

soles y esbós

d'argument

tanola, que escnurán

en

:4401

:

4.

El día 27 del corrent acabará la temporada oficial, en el
Teatre de Catalunya, la companyía del Sindical d'Autors
Dramátics Catalans.
Per

imprevistes no podern peblicar atinesta set
Suplement anunciar que contindrá senceia (cober

causes

el

mana

y tot) la bonica comedia de Pala Parchada, La Forastera.
Definitivament el posarem a la venda jura ab el número
de la setrnana entrant.
Valdrá so céntima. Advertim una vegada més que aquets
suplements son coin pletarnent independents de lo inisc,ip
cit.) a LA HsCest• (..STSLANA.
F.stew preparara un a ltre suplement que cont.ildrá e: diá
lec De pesca, original de Pau Parellada, y estrenar te quatre
tes

1

anys, a Romea, ab ézit ercelet. Aquesta pessa l'iris
tat inédita de publicació.

ara

ha

EL DOCTOR VOGEL

ra

C=21
Recornanem a ilustres lectors l'anunci de l'últitua plana
de coberies, reterent a La forastera y Tul l'any.
Per lo que toca a les poestes de Tot l'any trena de dir que
d'enguany
son autor, en F. Girbal Jaume, en els Jocs Florals
ha guanyat l'englantina, siguent aquest el tercer prerni or
dinan que s'ha conquerit, per qual niotiu diurnenge en tal
simpática testa, será nomenat Mestre en Gay Saber.
D'Administració.
Preguém als suscriptors qu'están en descubert de pago,
que se serveixin posarse al corrent dintre de la present set
mana, 8 tí de regularisar les nostres relacións y evitar el
tenidos que esborrar de la Ilista blanca pera pasarlos al 'li
bre ven.
Y iinguis present que les suscripcions d-uen abonar
se per adelaiaat.
se desoja sapiguer el paradero de don Marcelino Moret°
que residía a Manresa, carrer Miel, 34, 3,

Traductor, al alemany, de Terra baixa, de Guimerá, y de
'tinturar d'obres catalanes, entre ell-s So/itut, de la Víctor
Cata la; Per la pida y Revolta, de Pons y Pagés, etc. Presi
dent deis Jocs Floras d'enguany.

f

Y

s?jrir

CORRESPONDENCIA
Reruigi Martí, Ab molt sentiment no podem oontestarli la pre
Dirigetxis al Ateneo Encielopédic, que li contestaran ab els
detalle que deroani -LI. B
O.: No envihi original ab franqueix de
nittj céntim; per l'interior s'ha de franquejar ah 10 centims. qne's lo
regada
que'ns han reclama( a correos. Li advertim perque un'altra
gunta.

no

ho retiraretn. gis

versos no

están

mal

tina n'hi han de

rtmats

coujuut, uo'us plan la compommo J A. V.: No,
complaure
seo yor. no son publicable!.-F Blanquer: Sol podem
l'autor.
A Piquer: I.a Nausica se publicará en les obres complertes de
vezbogerrada tindrem l'honor de publicarla en el uostra folietl, com
poi veme annumai en la !meció corresponent -8 R. E.: Cutaileija
cor. Van
massa.-Ll. Pagés: Els s us plauys jai! no m'hau arrthat
No publiquem ressenyes que no siguin
a la panera -Joz(ep Mira/les:
pero,

bonics,

en

-

-

mes. no douem compte
pela nostres redactor, auxiliara
castellá, per xó ho titulem La Escena Catalana .-Matilde
.correspondencia. Ilargs, perque la fa
: ?Be a dir que costé vol la
rime? Y cm demana que'n frtssi cada setroana, perque vol saplguer

enviades
de

coses

Garanaglia

En

que

ha mort!

nis
de

país.

Es catalans en tenim una bona memoria d'en (ara
yagua, per ser aquí, en el Teatre de Cataluny,i, ahora
feu per primera volta el seu Humbt tant alabat, y per
haber incluit, aquest gran mctor, en el seu repertort les
obres de Guirnerá. La lesla del /'la/, 7 erza baixa, Alar
y ttl, L'Eloz y abres que de inoment no recordent, A
més tenla

en

estudi altres obres de

nostres

Rusinol, Iglesias, etc.
Aquí a Catalunya era

estimat,

literats el

con]

a

un

tractaven.

gerrná.

iDescansi

molt
mes que

a

dramaturcs,

y els artistes y
company, con'

un

Eta M'Ignito

Hn quemo

en

pau

seu

rala
broma

peregrina.

Ho ha trobatio
ci
D.

Papa,
no

pesas

Interin•ment

retrat?

Ha visitato II

parlan1 ab
al signori

que farem

ha perauto seti halls en
pogueri menjari macarro•

y

ha suicidatto pera

Idea

una

Dedil que sestil la

gens estranya

cosa

it he

MUSen

caro,

el

caro

e sitio es ah

teme que

eosdato

amico. Hri

el

Papa,

Olaccometi

tractautse
Uu

será ab

cap

mareo

esqueste

mo

•

ea mama

barbarttati,

y

si

jo el Ir Anunzio. agafautio per tul Braceo o he douantli una
Gtacoma piel fato anarl de Mauil per terra almus de quena Galdoui
cap aalisfaclon1.-4ueli Vosté vagi tela presentaelons y en Pujol
triará y dirá: saquertta Brull aqueata no Brull..
Feliu Tort (del a(eneu Oracienr) Molt be clic', quedará complascut.
ít no mana el contrari -O 5 (de Tarridell) lis pasmen ja l'época de
aquestes tutti-nra.-N. A E". Probablement publIcarém L'a/egría cam•
perola. I,'altre, DO'ns agrada y a mea 11 hem d'advertir que tarda y
ho falo

amarga

l'egregi

no se

peregrInecioue

ineull den

veurála

retinto cartoline de Milano

Monte t'ario, pro

'mula Bertran

ja

enviar el

S'Ila

Vala, rala,

.

maus y

entre

[Abrid:

glories Ilegitimes

seo

deis comedlants

tiuc

oo'm podido'

La premsa diaria ens Ita donat compte de la mort del
eminent actor Italia. Ferruccio Garavaglia, una de les

éel

•

[catre

no

COUSQUell.

cornediantl
Imprempta

de LA

ESCENA CATALANA

Plana

del Pl.

6.

