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LA ESCENA CATALANA

ardirnent, malversadors deis cabals
catalana, més fracassats y més inútils
que% mateixos emigrants, bereus-escampa de casa,
que assisteixen les nostres estrenes com cumpliríen
d'una es
un deure antipktic y van a veure la Meller,
capada, ab el cap dret d'admiració y el cor net d'emo
ambiciosos

sense

de la familia

a

El
DRAMA

Despatriat

EN TRES ACTES

DE

SANTIAGO RUS1NOL

passat ja'l moment oportú de parlar de
aquesta obra. En el Teatre Catalit passa

A

l'oportunitat vertiginosament !Al

cap de

setmana d'haverse estrenat un drama
del valor artistic y social de El despatriat sembla co
una

olvidada o al mettys remota!
Del retrás efectiu de la present resenya'n tenim la
culpa nosaltres y'n :demanem perdó; de les propor
cions extraordinaries que les circurnstancies li donen
ens partim la responsabilitat ab el bon lector y ab el
sa

públic.

Y no aqrofitarem aquest incís que'ns ha caigut de
la ploma pera insistir en el vell tema de la decaden
cia del Teatre Nacional. Ni nosaltres ni'l nostre con
cell havem de ferio reviure ja que'ns manca autoritat
per una empresa que hauría de juntar tantes energfes
esbarriades: perque'l mal es, probablement rnés com
plexe de lo que cada hu de nosaltres pensa y, potser,
únicament entre tots estem en lo cert.
Mes ja que'is raonaments, seguint l'intenció de les
nostres primeres paraules, ens ha dut a queixarnos
de l'indiferencia ab que Barcelona ven la nostra ac
tuació, aprofiternho pera dir al públic, al nostre reduit
y entusiasta públic. que's realisa en les estrenes del
Sindicat d'Autors Dramátics Catalans un fet edificant
síntesi del moment actual nostre.
El Teatre de Catalunya ahont hi actua la compa
nyía del Sindicat, ahont s'hi han estrenat obres deis
nostres primers dramaturcs y una del nostre primer
poeta, ahont se representen y es posen les comedies
ab cura regoneguda per tothom y may superada
en persistencia, compta ab el públic d'estrenes més
fret, més irónic y fins més hostil de Barcelona. Se
diría que a la sala d'espectacles del Teatre Catalá
s'hi congrenguen cada dissabte els nostres enemics.
Es un fet extraordinari, peró es un fet; cal veure,
per convencers de lo que dihem, el somriure protec
tor ab que'ls nostres polítics senten les obres; la des
confiiansa ab que'ls nostres intelectuals les escolten;
la prevenció empellada ab que la nostra burgesía les

segueix.

Autors y actors passen per aquestes nits abomina
bles y per aquel! cenacle de descreguts com per un
calvari quels ha de dur a la gloria a l'endemá a la
tarde quan vagi a veurels el públic antinim, de bo
na o de mala fé, peró de fé santa.
Compadiulo al pobre burgeset de casa que ha aprés
a menyspreuar les coses primer que a entendreles
sois perque aixb es fácil com les seva migradeta for
tuna; perdonem als n'ostres poetes provincians, ar
tistes incompresos, pensadors de segona ma y filo
sops dosimétrics, com ells ens han de perdonar a
nosaltres la reciprocitat de l'estima; més no tin
guem pietat per aquesta gent de comité de barri,

cions sanes.
Y diguemelshi que s'aprofitin, ara que hi son, de
lo que han sembrat els artistes, els pensadors y els
dramaturcs de Catalunya, que s'emportin fins el ros
toll, que ho malvenguin tot y que ho gastin pitxor,
ho cu
car a la nova anyada lo que sembrin els bons
Ilirem tots o no ho cullirá ningú; perque deis entusi
asmes del poble sois se'n gaudirá el poble mateix, y
si es precís els treurem inmaculats del teatre pera
durlos, sense acceptar mitjanet s abraegats ni inter
mediaris desaprensius que els malmenin, ahont pu
guen trovar digne aculliment y ferse gloriosos.
Ara repetim, per ells, la dita del Gran Bohemi.
Y agraim que poguem disposar de un lloc modest
com aquest pera dir tantes veritats sense perill.

***
L'incomparable

autor de L'hProe acaba d'oferirnos

drama de felís concepció, de fort ingeni en l'es
tructura, de gran sentit moral en l'intent y d'absolut
equilibri en les proporcions; obra, en fi, que mereja
esser catalogada entre les del teatre modera
El lector a hores d' ara, encara que no hagi vist la
obra— perque es probable que tampoc l'hagi vist—sa
brá d'ella tot quan nosaltres podríem explicarli. Co
neixerá, indubtablement assumpte, y la tendencia,
y tindrk fins idea de com ha sigut presentada y repre
un

sentada.
Per() per si no l'ha vist realment, ens atrevim a
aconsellarli, suposant que hí siguem a temps, que la
que vulgui saber pels seus propis ulls si es cert
ho es que l'acte més ben construit es el primer
com diu l'un, o si es el según com diu l'altre, o si el
tercer com din el de més enllá o si ho son tots com
ens atrevirn a afirmar ab més entussiasme que gra
mática, nosaltres; si en efecte el nostre inginyosíssim
Rusinol ens ha donat un drama depriment o exem
plar, y si les creacions del protagonista, les dugues
germanes, els tres 0r/1er:canos y el taul del poble son
o no de un psicóleg profond y de una originalitat
efectiva.
Y jains ne donará la ralló als que opinem les mi
llors coses y fins potser convindrá ab nosaltres en
que El despatrirt es una d'aquelles obres que s'es
criuen als primers anys, sincera, honrada, saturada
de Ilum d'idealitat, sense rebuscaments artificiosos,
quan cada efecte no cercat peró sorgit es un perill,
y quan la paraula vibra idiótica a voltes, vulgar al
tres, peró expontániament literaria les més, y vi

vegi;
o no

vent

setnpre!

Y fins dirá ab nosaltres, n'estem segurs, que no
trovaria en tot el gloriós teatre den Rusinol més que
un parell d'obres que's pugnen dir pariones d'/?l des

patt rat

Perque

si eIl també

es

deis

senzills,

deis

simples

nosaltres, se li nuark el cor, respirará ab angoi
xa y obrirá els ulls astorats, com en les grans emo
cions de la vida, davant la catástrofe moral de
aquell pobre Anton, roméu de patria, que ha cer
cat en terra extranya, en terra neutral, de tothom,
com

la fortuna que

creu

precisa

pera viure

dignament

al
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poble, ab la seva familia, prop deis seus amors y
que, al retorn, troba el poble transformat, descone
gut, la familia desafecta y la dona volguda casada
ab un altre visionari que, com eh, com tot aquell
poble de vensuts, ha anat a América, a la terna de pro
misió, a robar el maná qt.e ja no can del cel, pero
que's recull encara allí esgarrapant la terra.
Nlai s' havia tractat el problema de l'emigració
tan bellament, ab tanta exemplaritat.
Va poca gent al teatre, al nostre potser ni va rnés
poca que enlloc y, ab tot, creiem que E/ despd/riat
servará més homes pel seu terrer que totes les Ileis
contra l'emigració que s'han promulgat flus ara
Veusaqui l'éxit que ha tingut El despatrtat; un éxit
seu

d'obra representativa.
En

Vilurnara,

tat per

el mestre de

l'escenografia,

ha

pin

aquesta obra una decoració que te Ilum del
cel, la calitxa de marina y aquell carácter

nostre
xaró de

casa de americano.
Rebi l'admirable pintor la nostra enhorabona hu
mil pero entnsiasta.
El senvor Borrás tragué molt partit del seu pa
per; la senyoreta Fremont va tenir l'exquisida dis
creció de suavisar les asprors del que se li confiá y
l'encert de representarlo més discretament encara;
la Baró dona gran relleu y vida al de expromesa del
despatriat; en Capdevila ens afirmá més y més en la
convicció que tenim de que es un dels primers actors
genérics del nostre teatre, y la Roldán va estar bé
en la boja, pero bé del tot, ?como no? En Blanca y en
Guixer mereixen tota mena d' elogis; y els senyors
Vergés, Tor y Galcerán, sobretot aquest últim, va
ren caracterisar, dir y representar els tres america
nos ab molta gracia y art.
MARTÍ GIOL.

TEATRE DE CATALUNYA

El gran FlIelx.—Drama

en

dos actes, de

loan Puig y

Ferreter.
No duptem en afirmar que El gran Aleix es la me
llor obra que ha produit el celebrat autor de La dama
alegre y de La dama enamorada. Dir aixó ens estalvta
tota lloansa, ja que encare es calent l'éxit d'aquestes
dugues .produccions nomenades
En Puig y Ferrater en aquesta sa darrera obra, ha
construit un primer acte de má mestra, un acte magis
tral que honra l'escena catalana.
Heusalaqui el primer acte, esplicat per l'Alexandre

Plana.
En el pati de la casa de l'Aleix homes y dones del poble
prin
passen pera iniciarnos en el carécter deis personatjes
cipals. El fill, en Lluciá. treu de mala manera a un pidolaire,
el boig de Mons, que després d'haver recollit almoina mal
parlava de son pare, del gran Aleix.-En Lluciá sotreix per
l'anomenada de son pare, masas tranc y obert, passional, y
tot8 l'anornenen: el
tot orgullós per la manera arnb que
allunyar
de la casa als
pot
pera
gran Alela; y fa que lo que
alegres amics de son pare. La mnIler, Sofía de tan exclamar

J. PUIG FERRATER
al seu orne te una cosa que no la deíxa viure; es engelosida
y a devingut esquerpa, malgénit y desagradosa, Els gelos
en ella prenen un aire de tragedia, ji han m'almea la bondat
del cor y en ,ot lo que la volts bi veu quelcons que h es con
trari- La filia Nohernia es la dóna que s'ha donat tota ella al
pensar en altra cosa
sense
amor: se sent <tolla d'amor> y
s'ha confiat a son amant. De sobte el gran Aleix arriva. Ve
cites que
tot content de tornar a veure als seus després deis
ha estat corrent d'una banda a l'altre pera'Is seus negocis.
Tracta en cavalls y en tota la comarca, no hi ha qui pugui
ho és
coro eh l oferirne de mellors. Es un orgull per eh l coas
el que li parlin bé de son fill Lluciá, com és el que totes les
bogues sonsriguin y les mans se li mostrin franques y ami
gues per allí ont eh l vagi. Ha dut una gran vida; en vi y en
rialles ha esmersat lo que el treball Ii deixava de temps; té
han
molts amica y fama de que moltes Unes de la rodalfa
carácters de
entrels
L'oposició
dos
seves
alguna
volta.
estat
l'home y la muller quan passaren els anys de l'amor, feu
treballe
que éll cerques esplet tora de casa y de que en ella
ssin els gelos lentament y corsecant-la.
Aquesta vegsda l'Alela (hl sobre la sella del seu cavall un
bailet. Diu que l'ha trovat pel cansí. La Sofía creu dessegui
con
da que lo que duu a casa es un fill, y coniral bailet se
com
centra el seu odi per un momen t. Lluciá y Nohemia,
sempre, se inclinen a donar la raó al pare, y la mare, sen
tintse sola, ha de desfogarse y crida; Nohemia, l'Aleix no ha

sigut mai

el teu

pare.

El segón acte, no tant afortunat com el primer, per
lo que pertany a la teatralitat, se'ns mostra més suau,
les escenes no tenen el relleu observat en el principi,
peró malgrat aixó, es vigorós tot ell y te l'expressió
dramátiea de totes les obres del seu constructor.
Y segueix l'argument:
La sofía en la ceguera deis seus gelos, veient un fill d'A
se val de
la
leix en el bailet que aquest diu trovar a l'etzar,
brutal sensual del boig Mona pera traurel de casa. El boig
d'alrnoines, y per
de Mons ho ta veure pera poguer viere
desitj
d'una paga que no
solitaria
sent
el
de
sa
vida
l'exitació
sigui el menjar y beure. La Solía intenta váldresen, quan
pá y vi cap a l'hort. Barrejada
en lluciá la troba que porta
dintre una altre,
amb aquesta part de l'acció, con] una acció
veure que no es a casa
fila
Nohemia,
que
al
de
la
hi ha la
terra de son
seva, que ha viscut enganyada sganiría a la
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amant

y ella

si aquest la vulgués. L'amant no gosa a endürselan,
a la casa de sa mare
hont les paran les de son

torna

germá,

den Lluciá, l'aconsolen. Sois la mare ho voldría
que se'n anés; també te por d'ella, també te por de que s'e
namori de l'Alela, que estími com a dóna a qui estimava
com a pare. L'acció queda a n'aquí
cona
si hagués perdut

Porientació,

quan, sobtadament, als crits de Lluciá resonen
desde !'estable. Un cavall malalt, que l'Aleir curava, li ha
donat una cossa sobre'! pit. En Lluciá senyala a sa mare:
«Li ha donat un cop de puny al prim de la 'milita y el cavan
ha elevat la cósa.» Y l'Alela mor mentres la seva cióna diu
!'horror que li taré tot lo que el voltara a n'el!, al seu home,

La obra va ser rebuda ab entusiasme general, fentne
deis rnillors éxits de la temporada.
El tipu de «Aleix» fou interpretat per en Jaume Bo
rras com no l'interpretaría cap mes actor ab tanta jus
tesa de detalls y expressió de carácter, car veure aquell
cAleix» damunt les taules es contemplar la realitat en
escena, es admirar la bellesa del art dramá.tic mostra
da per un comediant únic en aquest género, mestra en
la creacio de tipus y pertectament equilibrat en cada
un d'ells. Si aquest tipu que'ns mostra eii Berrás, el
vegessim a n'en Sainati, o a qualsevol actor extranger
(y hem nomenat en Sainati, per que es el que tenim
mes a la vora) diriem d'ell que's un actor universal y
el colocadem al pinácul de la gloria y columnes cen
ceres deis nostres rotatius glosarten tant excelsa crea
ció... Pero, en faumet Borras es de casa, Phem tractat
de rnolt jove, hi enraonem cada día.., y aixd treu molt
mérit a ses facultats, considerat pel nostre public y per
molts de nostres crttics.
En ordre de nnérits, en l'interpretado d'aquesta obra,
segueix en Carles Capdevila, qui encarna maravello
sament el paper de «Llucia.» fui del <Gran Aleix.»
Aquesta es una de les moltes creacions qu'aquesta tem
porada ens ha mostrat tant excelent artista.
La Carme Roldán treu tot el partit que pot de la
4Sofla,» donant en aquest paper l'expressio que's me
reix y cubrintlo de una capa d'antzpatía que el fa sim
patic artfsticament; es en gros mérit pera aquesta actriu
l'interpretacio de tal perswatge.
La Emilia Balo, aquesta vegada encarregada de un
paper inferior a sa categoría, demostrá haber tet un es
tudi del tipu de «Nohemia,, fila de la cSofia» fent un
treball lloable en tots conceptes.
En Tor, va ensopegar un deis seus papers, y per xó
aquest notable comediant va presentarnos el boig de
Mons com dificilment el sabría interpretar, ab tan ca
rácter, altre actor de les seves condicions.
Els demés papers, encarregats als senyors Bergés,
Galcerán y Donato, y a les senyores Plá, Mestres y
Persiva, foren ben executats, secundant abrís !'hermo
sa tasca deis avant nomenats artistes.
Una decoracio vistosa den Morales dona bon colo
a les escenes y deixa veure l'idea de un
pati de casa
de pagés, ab alguns detalls ben apreciables.
un

En elogi d'una bona rnestressa
Poesía

premiada ab

la Viola

els Joes Florals

en

Jo vold ría ben escriure
de la vostra perfecció,
oh, vos, qui sembleu reviure
els alts mots de Salomól
en la Ilunyansa
pressentirnent,

Deis vells temps
us

tingué

en

y bou per vos la lloansa
deis bahors del rei scient.
Per

vos,

veu

del

tarnbé,

es

l'afeblida

pobre versadó,

que tremola entervorida
de la vostra devoció.
Cantin altres l'ardidesa
d'heroines varonils,
que jo tinc l'ánima presa
de vostres gestes humíls,
De

vida que aclara

vostra

aquest repbs interior
que us sobreix a la cara
perque no us cap dintre'l cor;

d'aquesta
de

pau tan serena
llar que heu tcrnat

vostra

dolsa y tota plena
de la vostra suavitst.
tota

Oh, la dóna casolana
que feo la llar somrient
hont tota cosa s'ufana
de se en vostre acuramentl
Hont tot es eloqüencia
que pregona ab un bell mot
la vostra clara presencia,
senyora y reina de tot.
Jo

us

contemplo

sento

de

vostra

aqui

tot

Heu fet
tot

en cada cosa,
la vostra mš,
essencia aromosa

arreo

se

a

quant

penetré.
factura
volta y os veu,

vostra
us

vostra figura
contempleu arreu

faisous de
els ulls

En l'avui escarrasada

providenta pel demá,
adormiu refiada
lo incert del que vindrá;

no us
en

que no es pas de la riquesa
l'avariciós dalit,
qui us fa tancar l'arquimesa
y el rebost aproveit:

Carnp

lecond hont fructifica
la llevor de tot afany,

d'enguany
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gra's multiplica

en

vos

en

cullita de bon any.

un

PRINCIPAL

La fundó

benefici del celebrat actor cómic Do
ménec Aymerich va portar una excelent entrada di
mars passat a n'aquest teatre.
El beneficiat va veures aplaudit y agesaiat per un

En la taula que lieu parada,
pá hi Ilesqueu per vos pastat,
la estovalla inmaculada,
es del llí que haveu filat;

a

públic

selete admirador deis dots artistics de tan no
table comediant. També fou obsequiat ab bons re
gals. El felicitem
L'empresa, potser per l'eco nostre, he tingut a bé
reproduir el dramet 7 ret fatal, del senyor Closa, per
lo que felicitem a n'aquesta y al autor
Está a punt d'estrenar una comedia en un acte
deis senyors Campany y Giralt, celebrats autors de
La Battelonzha, que du per titol Total tes. Dita es
trena s'efectuará en la funció a benefici de l'actriu Pi
lar Santolaria
S'han aplasat les funcions del «Teatre íntim» a
cárrec de l' Adriá Gual.
No som a temps per parlar de l'estrena d'El Ftll de

l'alegrfa

que la enrialla,
que fa el pá de gust
es la que de vos devalla
com una benedicció.
Alabada y beneída
del ben sortat espós:
joya de la seva vida,
oasis del seo repós.

sou

Beneída y alabada
deis fills que heu infantat,
per la Ilet que'ls heu donada,
pels dolors que us han costat.
sou

Y tot son veus que s'exhalen
de vostra gracia en Ilahó,
y tots son fronts que s'acalen
per fervos adoració.

CIUTEIDEIflEI

La virtut del vostre exemple
fa sauta tota la llar;
la vostra llar es un temple,
vos, el deu familiar.

Els crepuscles d'hivern, a dintre la ciutat
sé lo que tindrán, que m'han enarnorat
y l'encía es tan bell que just decau el día
haig de sortí al carrer sino m'anyoraría.
Anyoraría uns ulls, vius y Ilampegejants
y el riure sorollós, el riure deis infanta
un riure tot cadencia, un riure amorosit
que's pert en vibracions, pel buid del infinit
Un riure franc y obert, un riure enjogassat
un riure qu'es un cant, pró un cant divinisat.
no

MANEL FOLCH y TORRES

***
Aquesta hora

de la tarda
—hora plácida y tranquila
la ciutat rn'apar més bella
y en tot veig un nou encant;
els infanta a grana carriles
qu'are surten de l'escota

xisclen,
TEA.I RE DE CATALUNYA

Dietari de la

Divendres,

corren,

presurnides
setmana:

día 3: E/ pitar de miratles y El

salten, riuen,

ab el riure qu'es un cant.
Y les belles colegiales,

Despa

trzat.

Dissabte,

día 4: El DesPatriat y estrena del drama
dos actes, de Joan Puig y Ferrater El gran A lerx.
Diumenge, día 5, tarde y nit: la mateixa funció.
Dilluns, día 6: la mateixa funció.
Dimars, día 7: la mateixa funció.
Dimecres, día 8: la mateixa funció.
Dijous, día 9: la mateixa fünció.

en

***
En la secció d'esttenes ja donem compte de la noya
obra d'en Puig y Ferrater, El gran Alezx
Pera avui dissabte, está anunciat l'estrena de la
comedia en quatre actes, de Josep Pous Pagés En
Yoan Bonhome, obra que, tenint en compte el género
que pertany, sera posada en escena per el primer
actor cómic Josep Bergés.

y

discretea,

rialleres y amoroses,
deis quinze anys per qui per'llá,
de brasset unes ab altres,
satisfetes de sé hermosea,
bala, baixet ab confidencia
totes

parlen d'estimá,

bou rientse de l'hermana
y dels llibres y les ciencies
que no parlen rnay de besos
ni de cap jove elegant
y segueixen, presumides
pel passeig, en riolades
somniant verges idilis
pró pensant ab jocs d'infant.
EMILI SALETA

th„

Y

LLORENS.
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Propietaria (Gracia)
La companyía de aficionats qu'hi actúa
diumenge día 28 del passat, representa
Circol

de

ab la cura a que‘ns te acostumais, el dra
ma de RusitIol y Sierra A ucells de pas.
Diurnenge passat, representaren el dra
maSherlockHolmes. En el desempenyo
del mateix s'hi Bullí notablement el se
nyor Adriá encarnant el protagonista de
tot elogi. Tumbé
una manera digna de
bu molt justarnent celebrat el treball
del senyor Devenat en el «doctor Wat
son» rcolt beu secondats per les senyo
Sabater y senyors
res Parreno, Prats y
Papaceit, Rovira, Cuyas, Claramunt (A.),

Teixidó, Castelló, Torras, Rocha, Xuclá,
y Nolla. En aquest útim si bé no sortí
del tot airós en son carnés, deu agrahir
seli l'esfors fet, encarregantse a última
hora del <Profesor Mariarty» que per en
fermetat no pogué desempenyar el se
nyor Clararnunt (Josep.)

Centre Mural Instructiu
Saix la direcció del senyor Guardiola
tingué efecte en la tarde del passat diu
menge, la representació de les comedies•
La festa deis aucells, de Iglesias y El De
lectiu Jeph-Roch-Homs, de Bonavía.
Quans hi prengueren part teren un tre
vall aprofitat.
Ateneu

Gracienc

companyía d'aficionats de la
diurnenge passat van representar el
me de Pitarra El monjo negre.
La

casa,

dra

Católica S. Ll. G. (Gracia)
La comedia en tres actes La nit de tots
santa bou l'obra que se posa darrera
ment en escena habentse distingit en son
desempenyo els senyors Riesgo y Rigo.

Joventut

Ateneu

(Sant Getziasz)

Diumenge passat, tingué lloc la

repre

sentació del drama en tres actes de l'Ig
nasi Iglesias En Joan deis miracles y el
quadret drarnatic en un acte deis ger
mans Corominas Bestia assenyalada.
Tant en una com en l'altra, respecte a
l'execució sortiren bastant arrodonides,
elogiant en particular el treball que te
ren la senyoreta Nogaret y els senyors
Capatons, Sala y Castells.
Centre Autonomista

Catalá

Diumenge passat sigué de gran acon
teixernent teatral, en aquesta entitat,
l'obra den Rusinol La mare, ab rnotiu
d'haverse brindat galanament la genial
actriu María Morera, qui va fer la prota
gonista de l'obra duna manera magis
tral, vegentse secondada discretament
per la senyora E. de Sa!a, y Loran y se
nyors Boquet, Sala, Oliveras, Serra y
Clarión.
El senyor Boquet, en el «Manel» y se
nyor Serra en el «Mestre», son els que
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més sobresortiren, cona lambe en Sala en
son paper,
La presentacio escénica bou explén
dida.
Ateneu

Obrer del districte II

Ab la famosa obra El lladre, l'elenc de
aquesta casa va tenir ocasió de Iluirshi
l'execució
una vegada més, tal
va
esser
que va sapiguershi donar.
Diumenge passat va tenir lloc el bene
fici deis joves aficionats Miguel Gula' y
Josep Comas, qui van conseguir poguer
omplir el local gracies a les seres bones
arnistats, car els pispejius que van repre
sentar no s'ho rnereixien.
Ateneu Regionalista de Poblet
El dissabte, día 4, tingué lloc una es
cullida !unció a benefici deis aficionats
senyors Jordá (A. y S. germana.) Des
prés d'un drama del teatre castellá repre
sentaren bastant acertadarnent L'Alegría
que passa, en la que la senyoreta Roca
estigué molt justa en la dicció, sobre
ssortint ademes el senyor Martel,, rnolt
beu secondats pele beneficiats y senyors
Aviiió, Rodrigo.), Sanchis.

Circo! Católic

(Giacia)

El passat din menge, tingué lloc la re
representació de la comedia en tres an
tes
d'en Josep Ciurana Pé, Patria y
Amor, ab regular execució per part dels
senyors Casanovas, Pi, Mentí, Prats y
Tort.
La

Marguerida

comedia en tres antes Sureda y
companyía, den Teodoro Baró, fou l'obra
que constituí el programa del passat diu
menge baix la direcció del seuyor Caba
nyes, qui per ser la primera vegada que
ha aceptat aquest carrec ha sapigut por
se
tar el timó d'aquest q uad ro escénic,
condat per les senyoretes Gama y N. R.
Morros y senyors Regás, Martí, Pujol y
Huquet, quins treballaren discretament.
La

Centre Nacionalista Rupublicá
Les obres que forrnaven pan t del pro
grama del día 5 del corrent foren les co
medies en un acte Un pis al ensanxe,
El mestre de minyons y Celos d'un Res,
interpretades bonarnent per les senyo
retes Pasqual y Fernández, y senyors

Renart, Mili, Brasó, Falgueras; Fusté,
Costa y noi Atnaetller.
Foment Martinenc
La companyta del senyor Labastida,
de la que n'es primera actriu la senyora
Llorente, vingué el diumenge passat a
representarnos un drama castellá y per
fi de festa la comedia en un acte den
Lainbert Escaler, L'amic Cirera.
En aquesta ens agradaren y feren pas
sar una estona divertida a la concorren
cia, les senyores que hi prengueren part
y ele senyors Rovira y Vila.

Foment de la Sardana
Esculiida concorrencia ornplia aquest
coliseu, en el que hi celebrava son bene
fici'l director del elenc senyor Munné.
L'obra triada ton Mossen Janot. De la exe
cacto hern d'elogiar, a mes del esrnentat
senyor, que treballa ab gust y art, als
senyors Vilar, Compta, Castellb, Riera y
Martinez. Molt fluixet el senyor Blanch.
Les actrius Saurnell y Amorós forsa dis
cretes, especialrnent la primera. La pre
sentació regular. Bé la direccio.
Ateneu Marqués de la Mina
L'elenc dirigit pel senyor Forga assolf
un bou éxit, puig interpretaren La santa
den Giol y La md de mico. arranjament
den Vi laregut, ab discreció. Sobresortint
les senyoretes Virgili y Jordá, y senyors
Forga, Vera, Clapera y Vinas.
El públic sortí satisfet deis modestos
actors corn també aplaudí l'elenc de la
Pala y
casa que teu Ala pena de vosté, de
Marquillas, rnolt ben interpretat per el
senyor Dalrnau, que dernostra tenir co
neixernents escénics.
En preparació obres noves.

C. N.

R

districte IV

Organisada pel grupo

«Art» va donar
el 27 del passat, una funció en la
que's representa el drama Terra baixa,
en qual execució sobressortiren la senyo
reta Roca y el senyor Nopi en els pro
tagonistes, cona aixfs mátela la senyoreta
Figuerola en el paper de aNuri.» Els de
més personatges confiats a les senvores
Arnau y A moros y els senyors Soriano,
Buendia, Torra, Albi (P. y F.), Socias y
Tobias, ajudaren al conjunt ab regular
acert.
Per final representaren La portería,
que va anar desastrosament.
se,

Pabello Tetuán
Ha debutat él quadro cbrnic-liric que
dirigeix l'actor Fanals y que molt bons
recorts havía deixat en aquest local.
En catalá ha representar solsament
A la prepenció.
La

Familia

Catalana

L'agrupació «Talla joya» va represen
tar, diumenge día 38 del passat a la tarde,
el drama El cor del poble, en el qual va
lluirshi la Pepeta Roca y el senyor For
naguera, que va ter un «Fidel» molt co
rrecte, esseut secundats ab forsa volun
tat
pels senyors Carratalb, Angelats,
Mateu y Aresté.
La direcció a carrec del vetará actor
senyor Sola, fou digne d'elogi. Al final
representaren la pessa Inglesos, per la
dita senyoreta Roca y ele senyors Aresté,
Mateu y Hernaudo.
La mateixa agrupació va representar el
día 5 les cona edies Un tros d'home, Sirena
y Castor y Polux que desempenyaren ab
torsa Iluiment els elements de «Talla Jo
ya,» ele quals foren aplaudas,

LA ESCENA CATALANA
Atinen de Sant L'uta

Gonsaga

(Sant Mart0
El prop-passat diumenge, en la vetlla
da literaria-musical, se posit en escena
el quadro dramátic La nit de Nadal, en
el que s'hi Iluiren forsa, y per lo que fo
ren justament aplaudits, els senyors Mas,
Juncá, Batista y altres.

La

Benéfica

(Carme 106)

Pera el día 18 está anunciat el benefici
del director del quadro drarnátic, en
en Joan Alonso, Tul programa está for
mat ab les obres María Rosa y Ab atta...
loto contents,
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Esplugas del Llobregat.—eCentre lentes en l'execució y manca de direc
L'agrupado Dramática de la ció, pero en conjunt agrada.
Congregació de San Lluis Gonsaga, re
Bellvis.—«La Lira.» La companyía de
presenta el día 5 ver la tarde, el drama en J. Pubill, el prop passat diumenge
Mala aranya, y la comedia L'últim Inglés. dona una representació de l'obra d'en
Catblic.»

La concorrencia va surtir satisfeta.
«L'Avens» Hl día 28 del pasea I, posaren
en escena el drama de Iglesias El cor

del poble.
Se distingiren en la execusió eta se
nyors Argemí y Petit en el (Passarell» y
el «Fidel» respectivament; aquest últirn
en els papera que se li confiaren ens de
mostrá que'ls estudia ab carinyo els se
nyors Fábregas, Fernandez y Raventós
en el <Boira» tXic» y «Albert» secunda
ren perfectament. La senyoreta Roselló
de
en la «Madrona», se li nota quelcom
inseguritat en alguna passotjes. En les
Últimes escenes de la obra, la execusió
decaigué en el conjura de les mateixes.
Per pesas La sala de rebre, que feu riu
re per les situascionscómiquesde l'obra.
La execució quelcorn deseticaixada. La
presentació d'abdues obres molt cui
dada.
Mollet.—Per la festivitat de S. Isidro,
la companyla Santacana repre
sentará les comedies L'oncle rector, y
Flora r violes.

(día 15)

Granollers.—cCentre Católic.» Els
aficionats de la casa posaren en escena
el passat diumenge a la nit, el drama en
un acte Entre Minayres.

L'interpretació, ajustada.
Hospita1et.—«At8neu Republicá.» Se
han representa t les obres Fontalegt fa, de
Crehuet, Mestre Olaguer, de Guitnerá y
El bon liad re, de Bonavía.
No duptém de les bones condiciona
dels executants per lo qual el cronista
lamenta el no terlir la possibilitat de par
lante detalladament, pel motiu de que's
trovava auset de la població.

Vilafranca del Panadés.—(Societat
la Principal.» La companyía d'aficionats
ab cooperació de l'actriu senyoreta Ma
rta Vila, representá el dramet de Bur
gas, La carn, y la sarzuela de Cenrat
Roura, La Marmota, notantse alguna de

S. Rusifiol La Mare, que, ab una correc
ció agradable y bastant acertada per
cert, desempenyá el Sr. Agulló el paper
de Manel. Quina %ten una verdadera
creació foren el senyor Pubill en «l'Al
bert} y Calvo en el «Carmona.» La se
nyora Roca encarregada de «Mere» ens
la feu sensible, mereixent forte aplausos,
y admirable estigué la simpática Martí
en la <Modelos, sent moltben secundats
pela demés intérprets de l'obra.
Per final el senyor Puigbentós posa
De Pelagalls a Barcelona, escoltant
aplausos per son bon treball.

Sitges.—Ab la cooperació de les ac
trina s.nyores Antonia Ugas y Lluisa
Fernandez, se celebra en el teatre del
Retiro, día primer de Maig, una funció
composta de les obres Reixes enfora, El
carro del vi y Un beneyt del cabás. En el
drsina s'hi Iluhíren, a més de les esmen
tades actrius, els senyors Bosch, San
chez, Alsina, Llorens, Argenter y Co
mes. El senyor Argentar en el «Lloren
sós se hi Iluhí notablement siguent
molt feliCitat. La pessa El carro del
vi, fou initjanament interpretada per les
Sell yores Ugas, Fernandez, y els mascles
senyors Saochez. Llorens, Larrosa, Ca
bero, Aguilera, Comas y Mareé, y la úl
tima pels senyors Bosch (fill), Llorens,
Aguilera y Mareé, y la senyora Fernan
dez. El senyor Boscla (fill), per esser son
debut feu un galant de forses condi
cions.
Malgrat.—neatre Tívoli.» Diun3en
ge passat, se dona una funció a benefici
de les víctimes del Rif.
Els aficionats d'aquesta vilo, dirigits
pel senyor Sagne, posaren la comedia,
Gent d'ara; el senyor P. Aria estigué bé
G. Garriga,
en «Don Josep»; el senyor
lambe bé en el <Don Ignasi,» en Santpe
acertat,
re feu un «Don Francesc» molt
en Regí en el «Juanet» torsa bé, corn en
Puignou en el «Lluis.»
Les actrius que hi prengueren part,

també

d'aquesta vila,

sigueren

les

senyoretes Serra, Bonaplata y Alfonso,
que feren sos papera airosa ent, donan t
aixís un conjuut molt acertat.
També se posa en escena la pesa Sense
sogra, en la qual s'hi lluiren les senyo
retes Serra, Bonaplata y Alfonso, y els
senyors Santpere, Garriga y Puignou.
El públic aplaudí de ferm, fent sortir
al Director. senyor Sagne, y al apun
tador.
Reus.—aFraternitat R. Radical.» El
día 28, del passat, a la nit, la secció que
dirigeix en J. M. Benet represestái dra
ma d'Iglesias El cor del poble, dístin
gintsi notablement ele senyors Bogué,
Benet y Aguadé en ele papera de cPassa
rell» «Fidel» y «Boira, respectivament.
També la senyoreta Basseda fou molt
elogiada per lo lié que sabé caracterisar
la figura de la «Madrona.»
Els demés, senyors Compte y Brunet,
cumplireu, resultant un coujunt forsa

agradable.
«La Palma» Davant d'escasa concu
rrencia '1 diumenge día 5 del corrent do
naren
una
representació del drama
Muralla deferro, corrent el dessempe
nyo a cauce de la senyoreta Basseda,
y deis senyors Vila, Sabater, Benet, Se
rret, Salvat y Aguadé.
El celebrat aficiona t Pau Vila, repre
senta el protagonista ab molt zel, lo que
Ii valgué forts aplaudiments. Com també
Benet en l'«Estevas estigué
el senyor
forsa'n caracter essent molt aplaudit en
l'escena de carinyo y estimació que de
mostra en el terce acte.
Parets.—«Teatre

sapte prop-passat,

Principal.» El dis
ja anunciarem,

com

celebra la fundó a benefici deis ferits
de Melilla..
La sarsuela El somni de la lgnocencia,
bou molt ben jugada per les senyoretes
Lluisa Soto y Rosita Olivé, y els senyors
Berenguer, Plantada y Nadal, escoitant
per tal motin llares aplaudiments, y ve
gen tse obligats a repetir tots els núme
ros de música. A continuació se repre
senté Mestre Olaguer, pel senyor Mas
suét, estant molt en carácter duran t tot
lo rnonblec y vegentse al final premiat
de sa tasca ab un aplauso general.
Per fi de festa se representa la sarsuela
bilingüe Pantalones en danza, p renenthi
part les dites senyoretes y els senyors
Berenguer, -Plantada, Pont, Nadal y
Torna, la qual ana bastant fluixeta; ab
tot el públic no deixá do riure en tota la
se

representació,
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LA ESCENA CATALANA

La eminent acuna Marguerida Xirgu, vejentse constant
solicitada per empresas poderoses, ha determinat ter
tournée aquest estiu y ha ajustat una companyía catalana de
la que formarán part les actrius senyores Faura, Santolaria,
(J.) Coy, Rodríguez, Balestroni, etc. y els actors senyors
Nolla, Vinas, Ayrnerich, Daroqui Vilallonga, Anaorós, Or
rnent

tín, Gibert,

Repartim ab el present número 32 planes de folle
tí de la comedia en dos actes de M. Folch y Torres.

LA GERMANETA
les cobertes y continua' em la

publicació

del drama

Proximament, la comedia

en

quatre actes, d'Anto

ni Muntanola,

LA ESBOGERRADA
y un'altre obra de les darreres que ha ofert el Síndi

d'Autors, qual títol anunciarem la

setmana

en

trant
Sindical d'.4utors:
En junta general, celebrada el dimars passat, se va acor
dar:
Comunicar a la «Societat d'Autors Espanyols, que desde
el día 28 del corrent, que haurá finit la temporada oficial,
el Teatre de Catalun ya, pot donar permls pera la repre
sentació de les obres estrenadas a totes les cornpanyies que
ho solicitin, incluinthi
les d'aficionats, sernpre y quant
aquestes curnpleixin ab la Ilei de propietat intelectual.
Donar un vot de confiansa a la comissió que t 5 en eatudi
el plan de temporada teatral de 1912 a 1913, parque indi
en

qui

coliseu y quadro de companyía.
No fer tournée d•istiu 'oficial, deixant així en
Ilibertat a les companyíes que desitjin esplotar
de l'actual

complerta

repertori

temporada

La indiscreció es la mara del reporterisrne.
Parva direna que'l «Sindicaz d'Autors Drarnátics Catalans»
fará campanya teatral aquest hivern vinent, encare que per
ara no's pugui assegurar en qua; coliseu.
Que están en candidatura pera formar la companyfa els
principals elements del teatre catalá
Que don Angel Guirnerá, era l'últim4 visita que li f-u una
cona:asió d'autors, els oterí una obra pera coliensar la tem

porada vinent,

8 de Set5rnbre.

Després d'aquesta data segurament que la nostra primera
voldrá descansar ya prinners d'any viuent marxará a

París ahont té d'equiparse preparant l'anada a Buenos Aires
que deuiá ser per l'Abril.
Y la Xirgu a l'Argentina triowfará, com ha triowfat aquí
a com triomfará a Madrid y a tot arreu allí hont vagi.

Josep Morató,

EL TRESOR

cat

mes

aciriu

Com que en l'actual folletí acaba aquesta obra,
iunt ab el número de la setmana entrant repartirem
pa tres actes de

etc.

de Juny recorrerá les segúents poblacions:
Reus, Tarragona, Tortosa, Valls, Valencia y Palma.
En la primera quincena de Juliol actuará en Barcelona y
les atores, y el 23 debutará a Olot, ahont funcionará fins el
Durara el

tota

vegada que

aquesta.
Y que. per abans de fi de
públic el Teatre escullit.

mes,

no

la tenía acabada

problement ja

es

podrá

per
ter

Obres novas:
La «Biblioteca P-opular de L'Avenç» ha publicat el volu
men 126 que conté Noveles y Poemes de Geroni Zonna.
Molt hew truit ab la lectura d'aquets hermosos treballs
que tots ells son dignes de la Lama de bou literat que s`ha

conquerit

son

autor.

També s'ha publicar el quadro orarnátic, en un acte, de
Josep M. Glosa, Tret Fatal, que ta pocs díes va ser estrenat
ab éxit al Teatre Principal, en la funció a benefici de Enric
Guitart.
Trel Fatal forma colecció de les dernés pesses d'aquest
autor (Qut del !top parla... y Lo tren de les once) y s'ha po
sat a la venda al preu de 5o céntip.s.
S'ha celebrat la testa deis Jocs Florals al Palau de la mú
sica catalana, baix la presidencia del eminent profesor ale
many doctor Vogel, que tantas rnostres d'estirnació ha do
nat a la terra catalana.
Actuá de secreta ri el senyor Alemany Borrás.
Fou nornenada Reina de la testa la damisela María de les
Neus Garulla y Garulla.
Han guanyat els prernis ordinaris els senyors Jaurne Bo
fill (FI 9r natural), Eduard turbal Jaume (Englanlina) y Ma
nel Folch y Torres ( Viola.)
Su portaren accéssits els senyors Perez, Basegoda, An
ton) Satis Tallada, Marti Montenys, Joan Arcís y Colorner,
Josep M. Tons, Josep M. Vidal y Pomar y Josep M. de Sa
garra.
i.a copa artística bou adjudicada a na Carrne Karr de La
sarta, participantne un accéssit el senyor Salmés y Sancho.
Guanyaren altres prernis els senyors Caries Ribas y Bra
•

Am brosi Carrión, Xavier Carbó, y accéssits`els senyors
Basegoda (R.), Jaurne Berrera y Josep Sala Ronfill.

cons,

El pre tul Fastenrat el guanyá la novela Pilar Prim, de
don Natcís 011er.
Se homenatjá als poetes Llorente y Maragall.
En Miguel Rogar Regí el discurs de comist, l'alcalde dona
per acabada la test I y se cantaren Els Segador*.

It=)
Suma y sigue del triorof del Teatre Catalá al extranger.
Un despatx ens comunica que a Roma ha sigut estrenada
ab gran éxtt la obra de Santiago Rusinol La bona gen!, tra
duida al italiá per Ruigi Moda.
L'ha executat la companyía Garini-Arreiter.
La mateixa companyía dintre de pocs días estrenará Els
savís de Vilatrzsta, de Rusinol y Martínez Sierra.

CD

D'Administració.
Preguem als suscriptors qu'están en descubert de pago
que se serveixin posarse al corrent dintre de la present set
mana, a tí de regularisar les nostres relacións y evitar el
tenirlos que esborrar de la Ilista blanca pera pasarlos al Ili
bre vert.
Y tinguis present que les
se per adelantat.

suscripcions

d-luen abonar

