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Resum de

temporada

E,'I_,S A.UTORS

espectacle

que acaben de oferir els autors
dramátics de Catalunya es, verarnent, un
alt exemple de sólidaritat, desinterés y

patriotisme.
El cronista, que s'ha passat, podriem dir, entre bas
tidors la temporada que s'acaba, n'es testimoni autén
tic y imparcial de la noble conducta deis nostres dra
maturcs Per xó ve a glosarla y cantarla, en acte
entusiasta de justi-cia y reverencia.
Imaginen, amics, un Teatre en confussió y tene
bres—en decadencia y agonía, dejen alguns pessimis
tes;—imaginen arribat un moment en que s'acorda
posarhi esmena a tanta desorganisació y's funda -el
Sindicat d'Autors Dramátics. ',Aixó sol—per si sol,—
ja es digne d'admiració y estima. Car no es missió
de dramaturc la de ferse empresari, ans la d'escullir,
entre les diverses empreses subsistents, la que mi
llors condicions podés fer a les obres produides. Y
no haventhi, aleshores, a Catalunya Teatre per triar,
hauría estat cosa justa que els autors, els mes humils,
se creuessin de brassos ab resignació mentre els de

superior categoría

410

cercaven,

en

terres més propicies,

obres. Tindríem iniciada, així,
definitivament, la desmembració de nostra literatura
escénica. Hauríen comensat, els mestres, per triarse
traductor, els que ja no'n tinguessin. Y a la llarga,
de persistir les mateixes condicions de crisi d'empre
saris hauría vingut l'hora del total desengany. Qui
detura, aleshores, el desitg de ensajar, de probar, la
producció de les obres en llengua enmatllevada?
El veieu ciar l'abim, el perill, el fracás hont era
abocada la dramática catalana? El compreneu el mal
pas, la sentiu la desfeta, de que acabem de salvarnos
gracies al esfors, a la previssió, al patriotisme —re
petimho, —dels nostres dramaturcs?
Ells—els humils y els gloriosos, en sortosa solida
mercat per les

seves

.

vencent obstacles, despreciant murmuracions,
neutralisant, a cópia d'entusiasme, ironíes punxantes,
se feren empresaris abans de cercar Teatre, fora de
la
casa, que volgués acullirlos; abans d'obrir camí
dolorosa, trágica, suicida emigració... A graiment
fondíssim, admiració incondicional, se mereix aquest

ritat,

—

a

bell geste, valent y desinteressat. Ell tot sol, sense
altre antecedent ni conseqüencia, ja's feia digne del

favor

popular!
***

El favor

popular!

Inconsciencia, inconstancia, volubilitat
que

vas

y vens,

fuges

y tornes

sense

del poble;
solta ni volta y

mai no't fixes; impresionable, tornadís, rodoladís, yo
ladís, fugitiu, ingrat, primparat y esmaperdut favor
popular! Hont es? Hont eres? D'hont vens? Hont vas?
Qui't guía, que quan se't solicita y fores útil fuges, y
quan ja no fas falta tornes y t'imposes y acapares
formidablement? Quina llei es la teva? Quina norma
segueixes, anarquista, nihilista, desconcertat y des
concertant fantasma, nét del poble, fill impresiona
ble del moment, pare pedás- a vegades,—de les im

provisacions més temeraries, parastre

ben sovint
de les obres millor nascudes y encaminades v de fina
litat més enlairada? Cóm se't fixa, geni? Qui't detura,
bruixot? Cóm se't guanya, enganyador? Cóm se't pert
aire, vent, sospir, foc, resplandor, esperit, mite, no
rrés. ángel, diable o lo que siguis?
—

***
Cal confessarho, poble, baixos els ulls, roges les
galtes de ve rgonya: els autors dramátics, els teus
artistes predilectes de un día, aquest cop, ara que
intentaven realsar per sempre la Escena Nacional,
obriren les portes del Teatre sense que'l vent po
pular, penetranthi sorollosa, desordenament y con
fortadora, vingués durlos nou coratge, redoblant
a

les energíes deis des perts y desvetllant els apá tics o
adormits
Rés de nou, rés de particular fora les
obligades ovacions de cortesía de la primera vetlla,
—marca, Barcelona, la actuació del teu Sindicat
d'Autors. Per qué, poble? Per qué, Ciutat? Per qué,
mare
mare! Cataluny a?
Es que ja no hi creus, poble, ab els teus artistes?
Es que has considerat just el menyspreu, el despre
ci, ab que% havien tractat els mercaders? Y doncs,
no essent així, per qué'Is deixaves en soletat, sense
escoltarlos ni mirarlos, no volentne saber rés, adhuc
quant te cridaven ab afanys redoblats per tal com
volíen oferirte lo millor de la seva ánima?
Ah, multitut, amalgama, barreja, confussió popu
lar, que no cures de formarte un esperit, una con
ciencia colectiva! Farsants y explotadors y llops ab
pell d'ovella s'improvisen pastors, y tu els segueixes.
En cambi veus atorisades, creients en tu, vessants
d'amor per tu, s'acosten a parlarte y no vols, o no
sabs—o no pots, encara,—escoltarles!
-

—

—

***
Malgrat la fredor inicial, la indiferencia ambient,
tant feridora, deis primers díes, la tasca benemérita
deis Autors Catalans seguí ab forta bona voluntat y
fé redemptora.
La sala d'espectacles, oh vergonyal permaneixía,
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nitsseguides, en 'ampla,

vasta y corgeladora buidor
L'escenari, per0, refugi de creients y

ressonanta.

vibrava com un temple. Allí els actors,
preparantse pel treball quótidiá. Alli els actors, ba

rrejantshi,

encesos

els

ulis,

donant

concells,

desfent progectes, esperansats encara, pobres

fent y
ama

dors de un poble que'ls rebutia! Esperansats en tal
manera, els missers, que un hom els pendría per in
fants inofen.sius y enjogassats si no sabes .que han
creat una literatura, que bé deu valer tant
com
guanyar unes guantes eleccions! Eren allí tots, ilu
sionats, contents, encesos de igual foc y fonent en la
mateixa.flama d'amor a l'obra colectiva, els antics re
ssentiments, rivalitats y antipatles. Germans en art
tots ells; mestres y deixebles. Soldats tots de la ma
teixa Creuada. Disposats, a la una, a posar saber y
valer y experiencia y enginy—tot quant teníen—al
servei de la Causa que havien cregut Santa
Allí el company esquerb y solitari alegrantse de
réxit del company y conapartintne la gloria. Allí el
Mestre venerat, seguint ansiosament la estrena de
la comedia del jove que comensa y apuntantne unes
cálides y elogioses impresions que envía, a corre cuita,
a qualsevol diari per així contribuir al millor éxit de
la obra general... Allí, en una paraula, fosos recels,
incompatibilitats y diferencies de temperament y es
cola; gerrná tothom, tots abrassats y sentintse al moll
deis ossos la ven d'aquesta Rassa nostra tant comba
tuda—tant y ab tanta violencia,—peró que no mort
ni vol morir encara!

malefici.

***
Y ni aquest desengany atuidor— desolador escarni,
plegá les ales deis nostres dramaturcs.
Seguí la temporada. Buida es clar,—la sala d'es
pectacles; ple y fervorós—encara,—l'escenari.
Y les agrors y les rencunies y amargues cobejanses
que neixen y's fortifiquen quan vé un fracás injust,
hont eren? Y aquells menyspreus que paguen certs
desprecis, y aquells proposits de venjánsa que abri
guen aleshores fins els cors. sense fel, hont tejen
niu que enlloc seis veia? Acás, imperceptiblement y
impalpables, voleiaven. Mes els nostres Autors, dig
nes y serens, saberen lliurarse d'aquestes petiteses.
No's murmurava pas ni's feien'comentaris d'amargu
ra Ni retreís ni programes despectius...
ae treballava. Seguía treballantse encara. Se tre
ballará, ab hanradesa, a la catalana, fins a l'últim
—

moment d'aquest

Calvari.

***
Y altra vegada—dugues o tres nits més, abans de
clóures la temporada!—quan acabin les funcions al
Teatre de Catalunya y surtin els autors de l'escenari,
'

***
Els

Recordeu, ironistes, que entre les obres ofertes hi
havía la Naustra encisadora den Maragall, poeta
eminentíssim, que acertá genialment en aquesta obra
escénica. Recordeu, recordeu que /Vilusna s'ensorrá
silenciosa en aquest mar sense onades ni fons que
ens envolta y °lega._ Evoquen, catalans, la figura
del gran borne representatiu que adhuc mort es vist
ab indiferencia pel seu poble, y plorareu ab mi l'as
pror d'aquest moment sobre la nostra terra tant resse
cada y endurida avui no sé sab pas per quin diabólic

ulls han vist aixó que us conto, anaics, y
me'n resten admirats de la bellesa y propor
cions del espectacle, y el cor emocionat...
Lo molt que han fet, com a homes, durant aquesta
temporada que s'acaba, els autors catalans, dificil
ment pot contarse y potser mai no podrá agrairse
prou. Peró deixant de banda aquest aspecte de cola
boració personal a l'obra colectiva, també com a
literats, com a dramaturcs, han estat generosos y
altruistes en gran superlatiu.
Digueume doncs si hi ha literatura escénica capás
de resistir, durant una campanya, una estrena set
manal. Y en cas cresserhi, quins altres autors, —sino
els nostres,--se resignarlen així al trágic sacrifici de
les obres?
Era, aquest torn terrible, imposat per les tristes
circunstancies. No anava gent al teatre. Estrenant
forsa, variant el cartel! lo més sc,vint possible, no
planyent les novetats, potser s'animaría el públic...
Y ja,teniu senyalat el camí del sacrifici, y també qui'n
fa mofa, subratllantlo. Dones a pesar de tot, prescin
dint del profit material—y adhuc de la gloria, impo
ssible en semblans cassos,—heusaquí formada, desse
guida, la professó de.les víctimes.
Una darrera l'altra queien les obres, en soletat y
oblit. Un darrera l'altre, sense desdír mai ni rega
tejar res, els autors oferten la producció estimada.
Y ni la feresa sagnant d'aquest nou espectacle—que
cal veure d'aprop per compendre y plorar,—tingué
prou forsa per desentumir, desvetllar o, al menys,
desensopir els masells dé cos y ánima?
meus

encara

tornarán a creuarse, rambla avall o amunt, ab la
rivada de gent de barcelonins de poble —que vé
deis ciuematógrafs y altres espectacies de baix
ordre...
Oh, l'afront, la vergonya repetida de sentirse sol
fent obra d'art—fent patria —,ent cataiani,me—y ven
re la multitut a quatre passes, freda, indiferent als
teus afanys; casi morta.. Casi morta, potser; peró
prou sorollosa encara per proporcionarte un nou do
lor agudíssim: el de sentir com si- la gent,—vessant
Horda antipatía,—se't mofés a la cara.
-

-

-

**
El cronista ha parlat, darrerament, ab alguns deis
més significats dramaturcs de Catalunya.
Son entristits, naturalment, per la incalificable
conducta general Peró esperen. Saben confiar, en
cara. Parlen, adhuc, de propósits y progectes per
una

próxima temporada teatral, disposats—diuen,—

l'últim sacrifici.
El cronista, admirat, pren exernple y llissó de sem
blants hoines que, tenint molts d'ells,--facilitats per
probar fortuna en altres terres, estimen tant la pro
pia que ni de pensament volen ferli traició..,
—Ab artistes així,—pensa el cronista,—no pot
morir mai un Teatre, encara que'l mateix poble, de
generat aizí de inconscient ingratitut a freda y sel
vatge traidoría, acabés ferintlo per la espatlla!
Honor, doncs, als nostres dramaturcs,.per tal com
han estat prou magnánims per perdonar una ve
a

-

-

Je**
No fan somriure, no, aquestes
nyen, ni el tóab que son escrites.

coses

que's

resse

gada més,—el desamor inesplicable dels seus contein
poranist

--9111•Mai.
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plegat, doncs —mérits

y tares de l'obra—se barrejá;
confonen els termes, penetrantse y invadinise a
cada instant, y es viva !lástima: car posant l'acció
Ilunyana y donant als personatges un aire mes... con
venciona'; presenta' a distancia aquell drama punyent,
l'ernoció que produeix hauria estat niés feridorada, la
intenció millor capida y la voluntat den Puig y Ferre
veritable sentir y trascendencia
ter compresa en
son
així com,—repetimho, passá ab El gran Aleix, de
gloriosa memoria. No ha estat així en Desamor y ens
cal adwrtirho IleZIment, car en Puig es figura de relleu
y exigeix dura sinceritat a la critica nostra. Sinceritat,
la ressenya y a'xt, plena
cura y noblesa hern posat en
de bons intents, al menys, podem oferirla al jove y ar
cid autor de les obres vibrantes.
Desamo/ fou posat en escena ab vera devoció per la
companyta del Sindicat. I,a Emilio BarO, perfecta sem
pre y magnifica al final del primer y segón acte, que
clou ab dugues frases vessants d'emoció y dites ab tota
maestrta. La Fremont, encarregada de un paper de
licadtssim, mostrant talent, aplom y aquella autoritat
escénica indispensable per fer aceptar al public certes
crueses a les quals no estes massa acosturnat En Borras,
actor ductilissim, ens mostrá el seu art de interpretar
encarregantse de un dificiltssim vrsonatge que pre
senta y sostingne a gran altura. En Ramón Tcr suges
tiu, interessant com sempre. Mes artista interessant y
sugestiu, encara, quan sent per l'obra y l'autor que in
terpreta veritable admiració, Correctes en Blanca y
en Bardem y posant tarnbe, en l'estudi de les respecii
ves figures, aquell entusiasme y bona voluntat corres
ponents a la importancia de t'obra que s'oferta als es
se
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Desamor.—Drama

en

dos actes, per I.

Puig

y Fe

rreter.

Quan
sonalitat,

escriptor

dramátic assoleix rellevant per
es que tinga condicions carac
terístiques les quals, quan troben ambient propici y
aplicació adeouada, dintre les propies concepcions,
proporcionen a l'autor els triornts mes assenyalats. En
cambi, quan aquestes mateixes disposicions son encai
xades, com per forsa, en una obra que no les reclamava
pas ab tanta urgencia
ans Ii convindría
prescindirne
un xic,—sol passar que la
producció claudica justa
ment en el punt precís en que les altres germanes seves
prenten nova forsa y mes ampla volada.
Al costar de les grans qualitats que posseeix en Puig
y Ferreter, autor dramátic,—robust sentit de la vida,
visió sintética y austera, construcció sobria, frase ner
vuda y plástica, les aptituts de un minuciós y detallat
observador— indispensables per la comedia de costums,
--no hi brillen pas encara. En Puig sembla defugirles
y adhuc despreciarles, potser per una secreta repug
nancia de temperament. No ji discutim la rahó que
podes tenir—indiscutible en certs cassos,—peró si que
confirmarem les anteriors paraules, aplicantles a De
samor: en una producció dramática que siga,
en
certs
fragments, obra de costurns, son exigides y posades a
proba essencialment y ineludible,—les dots de bon
observador, minuciós y detallat, que podes tenir
l'autor dramátic empenyat en escriure la comedia. Y
tant sera aquesta mes compresa y aplaudida, en quant
la petita vernat epissódica y relativa, ja ho sabem;
peró al cap d'aval!, veritat,—de ambient y tzpisme dels
personatges siga estudiada, resolta y presentada fidel
ment al públic.
Desamor, concretantse (passi la paraula) a ser drama
de passions y idees, en equilibrada y felictssima pro
porció, aixt com El ,17an Aleix, casi poemátic,—
haurta triomfat sorol losa y indiscutiblement per tal com
en Puig y Ferrater es poeta y pensador de volada ter
ma. Peló Desamor, drama, l'acció del qual es posada
ab insistencia, -a Barcelona, exigta (y mes da vant de
un

natural

cosa

-

pectadors.

Az_72.,

-

-

-

1

l'espectador barceloni) major veritat, proporció y equi
libri
la pintura deis diversos elements que consti
tueixen, fusionantse y completantse, l'obra escénica.
en

Aquells personarges agegantats—en bondat o vilesa;
—aquella manera d'esser y procedir, sino conven
cional, al menys poc ajustada als quotidians epissodis,
sobten y desorienten massa viva ment per donar lloc a
fer la indispensable separado entre els fonamentals
acerts del poeta dramátic y les petites equivocacions
del costumista escénic. V aixt veiem com, no destriant
l'obra, ans
se als ulls del espectador els elements de
con fonentse y enterbolintse mes a mida que avensa la
representació, progecten graos ombres els mes insig
nificants defectes mentre els acerts definitius, hurna
níssims, de que está sembrada !obra, passen imposa
dors, peró fugitius també, y com si no estessin colocats
ab prou trassa dintre l'ambient que'ls calía... Tot

L.

incima
LIun y com soc. jo sé les coses
que tu sents y no'm pots dí,
sé les ilusiona hermoses
que confies al cena(
dios ta carnbra toca blanca
qué fa olor de Ilessaml.
Sé de temps, ja,

qu'ets

hermosa

ab unriure enjogassat
y qu'ets franca y generosa
y qu'ets plena de bondat;
que sospires y glateixes
ab el

cor

enamorst.

Que llogeixes devegades
unes

cartes

d'un

ausent,

qu'has Ilegit ja wil vegades
ab devot reculliment;
que mil cops les has besades
y has plorat d'anyorsment.

QU'en
vius

pensa amorosicla
nits estivels;

ta

unes

que recordes, entristida,
l'ilusió d'un darrer wats;
y que ab goig desde Ilavores
escrius cartas y postals.
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Sé que vius ilusionada

desitjos d'estima,
qu'en ton cor d'enamorada
hi has teixit tot un deiná,
qu'anyores en els teus sornnis
ab

istiu herrnós y clá,
istiu pie de follies,
un istiu pie d'ilusions,
que vaig dirte si'm voles
prop del mar cantant cansons
que ab els ulls tots dos parlávern
d'abrassades y petons.
un
un

EMIL1 SALETA

Y

LLORENS.

Les dugues sessions de «El geni de la Comedia« h a n
estar, dones, un bon éxit d'ensenyanses per la majoría
y una delectable evocació pels escullits. Per tots
pie
gats, motiu d'agraiment y admirado vers l'obra refi
nada del artista.
La primera sessió comensá ab una entusiasta y Ilu
minosa disertació den Gual, veritable historia compen
diada de la comedia. El treball acabá després d'un
brillant pelíode contenint la visió total del genre estu
diat a través deis segles, ab la presentado y agrupa
ment sintéric deis seus més grans
conreuadors, segons
categoría. El públic ovacioná al conferenciant que'ns
donava, desseguida, un ciar concepte de la comedia
grega dibuixant termament la figura d'Aristófanes
el
sarcástic.
Fou evocat teatralment l'Escoliasta, y s'ensajaren
Les Grano/es a casa d'.-‘gatarc. En la reconstrucció
acabada d'aquella dar llunyana, segons idea beguda
en ben varia des y cornplexes fonts, en
Gual va confir
marnos el seu talent de adaptado.
Les ilustracions a la conferencia finiren ab una re
presentació fragmentaria de Els Analls d'Aristófanes
completada per !'Escoliasta. La traducció, directa, be
Ilissima, es deguda a l'A mbrosi Cantón.
L'Enríe Gimenez, primer actor y director escénic,
vence les grans dificultats que oferta pels
artistes el
nou treball. Tots sortiren airosos de llur
cornés y cal
felicitárlosen ben efusivament
La presentació tambe's feu mereixederedora d'elo
gis. Tant el decorar den Moragas, Alarma y Brunet,
com el vestuari y demés detalls..
La segona de les conterencies-espectacle sobre
el
Geni de la Comedia« bou també un aconteixement
ben assenyalat. En Gual ens parlá del teatre entre els
Ilatins, del teatre a la etat mitjana y del teatre a !'al
ba del renaixernent.
En la ilustració (petits acres ab que acompanya en
Gual les seves disertacions)va prescindir acertadament
del tea tre Ilatí per quant les diferencies de matís que
el separen del grec haurien estat, pel públic, de ben
dificil apreciado.
La ronda d'histríons, presentats pel bufó que encar
nava en Gimenez, fou evocada.
Aparegueren, doncs,
el jotglar, el trovador, el contrafaedor, la Mort y el
Pagés. Les decoracions den Moragas y Alarma, es
pléndides. Aixt com un bell bosc de l'Urgellés y la
realisació condensada de la dansa de la mort, del rabí
Sem Tob.
Entrant en el renaixement, després de l'opórtú pre
faci den Gual, aparegué l'Arlequí conversant ab el
conferenciador y presentantnos els demés personatges
típica de la «Comedia de !'Art. Decoracio digne de
anotarse, den Brunet y Pous.
Se representá, desseguida, la farsa«Arlequí Vividor»
L'acció de !'obra, ben característica, y la combinado
de elements tradicionals que s'hi fa,—policinel.la, Pie
rrot, capitá Matamoros, Doctor, Pantaleó, Colombi
na—constitueixen aquesta producció en l'acert més
brillant den Cual dintre les dues sessions del Cede
Históric. Els actora que prengueren part en «Arlequí
Vividor», aixis com el públic, se trobaren dintre un
terreny més generalment conegut y per só l'éxit
arribá
a ser ben popular.
-
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Dietari de la sétmana;
Divendres día 17; En 7oan Bonhome y

despr2s.
Dissabte,
en

Vint anys

día 18; Elgran Aleix y estrena del drama
dos actes den joan Puig y Ferreter Desamor.
Diursenge, día 19; tarde y nit El gran Aleix y Desa

mor.

Dilluns, día

20; la mateixa funció.
día 21; la mateixa funció.
Dimecres, día 22; la mateixa tunció.
Dijous, día 23; la mateixa (unció.

Dimars,

***
Del drama Desamor den P,:ig y Ferreter ja'n partem
en la secció corresponent.
S'anuncia, per aquest dissabte, la estrena de la come
dia en un acte den Manel Folch y Torres Dissabie de
Gloria. L'enginyós y delicat autor de La Gelmaneta
presenta en enjogassades, cultíssimes escenes, un cas
rialler de desavenenzties matrimonials que s'acaben de
la més lógica pero impensada manera possible. Lo
que pot la netedat,—qu'es molt, en benestar moral y
higiene deis cossos, —se veurá clarament presenciant
la nova pensada escénica que en Folch y Torres ens fa
la gracia de oferirnos.
El programa de les darreres funcions cPaquesta tem
porada del Sindicar, esta constituir ab obres deis seus
presidents honoraris. Se posarán en escena, dones,
Terra baixa de l'Angel Guimerá, Foc nou de l'Ignasi
Iglesias y La Mare den Santiago Rusiriol.
Aquestes selectes representacions prometen resul
tar altres tants homenatjes. Be.] merescuts per cert.
PRINCIPAL

Una seriosa anomenada precedeix y presideix les
tres sessions que té anunciades el «Teatre Intim» en
aquesta casa. L'espectacle nou, variar y ofert ab un
bon gust extraordinari, amenisa y instrueix. Allá s'es
videsa y's

colta ab

a

ment

Gual

en

es

veu ab complascencia.
No vana
reputat culte coneixedor de la histo

ria del teatre -essencialrnent y pintoresca,—y
amor y voluntat de veritable artista que ara vé
rirla al públic en llissons de caient originalíssim.

ab
ofe

es
a

Esperem, ab viva espectació, la tercera de les ver.
llades de «Teatre Intim», anunciada per aquest di-

vendres.

"
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O CI ETAT5 RECREATIVES•
Gracienc (Gracia)
El dia
g del corrent tingué 'loe una
representació de les obres Gent d'ara y
Joventut executades pels aficionats de la
Ateneu

Casa.
Centre Moral Instructiu (Gracia)
El wonólec De Pelagalls a Barcelona
y la comedia L'Hereuet de la Ferrería to
ren les obres que vejaren] representar en
la tarde del passat diumenge, executades
discretament pels senyors Guardiola,
Masip, Bonalont, Aldrufeu y Rovira.
La

Familia

Catalana

Diumenge passat l'Agrupació «Talla

representació del drama
Reixes enfora. Slitjanament
anaren en l'execució les senyoretes Roca,
Figuerola y seuyors Carratalá, Forna
guera y Mateu; l'anic que's distingí ven
tablement bu el senyor Angelats.
Jove» dona
en

una

actes

tres

La

Marguerida (Gracia)

Baix la direcció del senyor Calmell se
posaren en escena el passat diurnenge
les obretes Gent d'ara y Coses del Oncle.
No gaire afortunada estigué en son tre
ball la seny ora Cama N. R. en cambi la
senyoreta Colom y senyors Calmen, Ca
banyes y Regás teren una tasca profitosa,
el demés secondaren bonarnent.

L'Artesa

(Gracia)

d'una comedia castellana en
tres actes se posa en escena el passat diurnenge la comedia en un acte de l'Ignasi
Iglesias La colla d'en Pep Mata, desempeuyada discretarnent pels elements de
aquest quadro escénic.

Després

Catalá (Sant Gervasz)
mateixa interpretació que la pri
!loe el diutnenge
mera vegada va tenir
passat en aquest Centre la segona repre
sentado de la obra romántica en quatre
actes La Reina Jove.
Centre A.

Ab

la

Sant Gervasi
drama en tres actes y
Sirena, marina en un acte, foren les
obres que tant rnagistralinent posaren
senyors
en escena el passat diurnege els
Capatons y Sala.
Tara en la primera com en l'última es
tigueren enrnotllats en Ilurs papers, ade
mes dels dos directors,la senyora Nogaret
y Vila
y els senyor Clariana, Castells

A la obreta del senyor Casulieres Ab
dona... bis contents, no hi donaren gens
de relleu.
Cense Plá de Bagés
Bala la direcció del senyor Vilar s'hi
represeutá A ucells de pds. l.'execució aná
admirable per lo que pertany a les sen
yoretes Baró, Borralleres y Riera, cona
els senyors Vilar, David, Davi, Monné y
Cuadrado, ajudant els demés ab carin
yo y voluntat.
ha en preparació, el benefici del
senyor Da vi.
Ateneu Regionalista del Poblet
El passat dissabte tingué iloc una fun
dó extraordinaria a benefici de la actriu
senyoreta Roca. L'obra representada si
gue La Mare, ab execrado dolenta.

Ciaría
se posaren en escena
les obres El pati blau (Rusinol y Come
dia de les comedies (Cijo!).
La execució bu notable en general,
distingintse el director senyor Figuero
la y Ventura y les clames seny ores Arasa
y Fortuny.
S'estrena una bonica decoració deguda
als senyors Castafie y Alfonso.
Cfrcol de Sans
Nombrosa concurrencia omplia aquest
teatre, ahont s'hi representa diurnenge
passat l'obra La festa del blat, per la no
table companyía d'aficionats que dirigeix
en Joan Drets. L'interpretació coro que's
tractava d'una aposta, o concurs organi
sat pet
setrnanari «De tots Colon> va
anar admirablement, dernostrant una ve
gada Inés les excelents aptituts del di
rector senyor Drets. Detallar la tasca un
per un deis que hi treballaven lora tema
Ilarga; y ,sols ens concretarem a dir que

Diumenge passat

el

conjunt

tou excelent, cona no s'acos
gaire en entitats recreati

toma a veure
vas.

Els felicitern cordialment a tots; ac
trius y aficionats. El concert magistral.
Sportment's Park
S'han representat les obretes Dibcbs
?'elide ?aclocaras y Indicis, junt ab sarsue
letas catalanes que han desempenyat re
gularrnent els elements que treballen en
aquest local.
Pabelló Tetuán
La sarsuela El primer día y la pessa
Un sogre de Damocles, han sigut repre
sentades ab cannyo per les sen) ores
Hernando y Fanals y els senyors Fanals,
Murtra, Nonas y Perez.
Atenen Obrer del districte 1L
La fundo en honor del distingit autor
en Manel Folch y Torres, va revestir ca
racters de solernnitat artística, poaantse
en escena les celebrades produccións ori
ginals de l'homena,jat L'oncle Rector y.
Les ales de cera, essent molt ben_presen
tades, aixís cona inmillorabtemeut juga
des per tots quants hi prengueren part,
qu'eren els principals de l'elenc que tan
honra el norn de la casa.
No podem resistir la temptació de dir
que la senyoreta Duran, aquella ingenua
Duran,es una esperansa del dificil art de
Talla, aixis sempre la velero en tots
quants papera se li encarreguen; la sen
yórera Albert, ba; la senyora Vidal, dis
cretissima.
La labor encarregada als aficionata
també tneresqué torta aplaudimenas,
obligantlos a sortir:al palc escénic infini
tat de vegades junt ab l'autor,als senyors

Boquet, Garrigó Farraróns, Fábregas,
Torrueilas y Valla.

.

Ateneu de

Papá Ministre,

plana.
Reunió Familiar (Hostafrancs)
El passat diurnenge se dona en aquest
local una representació del drama en tres
mitjanameut
actes Els Vells, que aná
jugada; se destacaren la senyora Artigas
y senyoreta Milá y senyors Sospedra y
Marco.
La

Benéfica

Per benefici del director senyor Alonso,
s'hi representa Maria Rosa ab una execu
ció deficienta. Cal elogiar al senyor Davi
que reuneix bones condicions.

DE./1105TIRE5
CORRESPOriSA
Bellvis.—«La Lira» El día 16 ellS do
na comist la campanyla Pubili, ab el
drama El mIsttc, resultantna una Hireeti
ció regular y una entrada escassissirna.
Badalona.— rTea tre Espa n yola) El
diurnenge prop passat la companyla Te
rradas-Casas, representa la tragadia del
gran Guimerá Lo Fin del re:. Gran fou
l'éxit obtingut per aquesta cotnpanyta
la execució de tan difícil obra. Feria
de la seilyora Ferrer y
senyors Terradas y Casas, els quals es
en

especial mandó

envejable

altura en ala sena
papera y seguiren per ordre
de luérits els senyors Bollé, Clapé, Giró,
Caballé, Camprnany, Costa y Navarro.
Per tí de fasta posaren en Un crim sen
sacional, que feu passar un bon rato al

tigueren

a

respecti us

públic.
«Pica rol., Dimecres, día 15, varíes en
titats de la localitat organisaren en
aquest coliseu un bonic festival qual
producte den destinarse a benefici de
les families de les víctimes badalonines
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del Riff y deis

joves badalonins que Ilui
aquellas terres africanas.
Va posarse en escena el popular dra
ma de Guimerá La reina !ove, interpre
ten en

tat per l'Agrupado artística del centre
de U. F. N. R. de Badalona.
L'interpretació bastant discreta, me
reixentse els actora torees aplausos en
els moments culminante de l'obra.
.

Sabadell.—(Teatre Euterpe.» El diu
menge

panyfa

5, tingueran la visita de la com
que dirigeix l'Antoni Piera, po

en escena el drama
Tristos amors,
que obtingué una execució acertadíssf
ma per el senyor Piara y senyora Rovi
ra, secundats pels demés intérprete,
A la nit estrenaren El misteriós Jim
my Samson, qu'agrada molt per la bona
presentacid y execució que li donaren
les senyores Rovira, Bayona, nene Mo
rar, 'y eta senyors Piera, Munt-Rosés,
Mántua,Socias, Llano, Ripoll, Mar, Mo
rer,.Vila, Güell y nen Nítfiez.
«Circo! tradicionalista.» El diumen
ge día 11, tingueren la visita de la Sec
ció dramática del Centre Tradicionalis
ta de Tarrasa, ele rierais posaren en es
cena el drama Els masells, y la comedia
El memorialista.

sant

«Societat Chor al Colón.» El .dla 5 hi
dona un programa de rialla continua la
SecCió Dramática que-dirigeixen els se
nyors Peiné y Cunillé, ab les comedies;
Els tremendos; Carnpi qui pugui y Els
mala esperits; les quals feren les delicies
del públic.
El diumenge passat representaren el
drama Terra baixa, que sortí mol t 'arro
donit per tots ele intérprets y en parti

cular el seuyor Cunillé ab el protago
nista. La comedia, Els tres toma, agradá
moltfssim pel senyor Fainé, sent se
condat ab moit bon acert per tots ele

dernés.
<Academia Católica.» El diumenge 6,
representaren el drama La clau de sasa;
en el desernpenyo bi surtiren airosos

quiscuns dele personatjes, empró en
conjunt deixá molt que clesitjá per man
ca d'assaijos.

El dfa la, se doná una segona repre
sentació del drama de Pitarra Lo ferrer
de tall; que malgrat el ser cambiat tot
el repart dele que l'interpretaren la pri
mera vegada, tingué una execució acer
tadfssima pela senyors Altea (a) Ramo
neda, Fontdevila, Junyent, Mas (P. y
LI.) y Casamiquela; el senyor Prat,

quelcom insegur,

<Centre Sabadellenc.» (Gelats). Ene
ha donat comiat la Agrupació Tutan,
ab el drama Lo mas perdut, y la marina
de Apeles Mestres Sirena.

Arenys de Munt.—«CPntre Derno
crátic». Condolits ele socia de aquesta
societat de la Ilarga y penosa malaltia
que ve sofrint en Joan Mora Vila, con
serje de dit Centre. el día 19 del corrent
el quadro dramátic del mateir, ab la coo
pereció dele senyoreta Remei Gil, ce
lebraren funció de benefici, estrenantse
el drama en tres actes original den Jo
sep Miranda, director del quadro, Son
ni de vida.Obreta que's feu interessant
fragmentariament, per lo que'l públic
aplaudí vegentse obligats actora y autor
a sortír en escena
a
rebre els aplausos
que se`ls hi tributaren,

Molt bé el senyor Miranda (autor) y
en ele protagonistes;
ele
senyors Rucarols, Perramóta, Riera, So
ler, Riba y Mapa, molt bé y el nen. Ru
corola estigué admirable, sobretot reci
tent el monblec Abandonat.
Finalisaren la funció ab le divertida
comodia Tal hl va qui no s'ho crea. Tots
ne sortiren divinament.

senyoreta Gil,

Lleida.—ßi día 2, debuta en el teafre
del senvor Cericigné, la companyía del
actor Fabi> Mercader, portant com a
primera actriu la dama Marta Vallespí.
Debutaren ab el drama Lo nuvi, y se
tan representat, alternan t ab obres cas
tellanas les catalanes, Terra baixa, Lo
piel de'n Baldomero, La 'esta del bits'.
Ovni d'ara, Flors y Violes, Lo llit del ca
pita, Lo carro del vi, y alguna que altra,
essent aplaudit en les quatre primeras
el notable treball de la senyoreta Be
Ilesin y senyors Mercader, Pujol y Hu
ellas, encara que aquest últim en algu
nes
d'elles exajerá la nota cómica,
cosa
que nosaltres censurern forsa
y més tractantse de un actor de la
valua del senyor Lluelles. Les dernés
parte, senyores Panadés, Domínguez y
senyors, Cervera, Ginastet, Riera y Mi
ret, encare que una mica fluixos, es
mantigueren sempre va lente en sos cau
dais respectius. El públic, que ha sigut
escás sempre, ha aplaudit fortament ala
artistas, ferinos aixecar la cortina, dife
rentes voltes.
El día 12 es despediren del públic
Lleidata, a causa de la mort del gerent
del teatre, no poguent acabar la tournée
con) ella tenlen projectada.

LA GERMA NETA
Y preguem, altra vegada, als coleccionadors, que
conservin ele folletins en bon estat y sense tallarlos a
fi de poder fer, quan sia hora, unes rápides y ben ar
tístiques enquadernacions de les ob res que editem
dintre la nostra Biblioteca Teatral.

Dediquem

les 32 pagines de folletí d'aquest número
la publicació de la magnífica comedia dra
mática den losep Morató
a

avensar

EL TRESOR

esperada ab veritable tany per totes les compa
nyies, tant professionals com d'aficionats,que desitjen
posarla en escena.
obra

a

TRECOCDW.,

acabará de repartirse (cobertes y tot) ab el número vi
nent. Y, per desseguida, seguint lo més d'aprop possi
ble l'éxit y actualitat teatrals, preparem les edicions de

ENJOANBONHOME
comedia

en

quatre actes den Pous y

Pagés

y

LA ESBOGERRADA
de l'Antoni Muntafiola.
En aquesta Administració continuen enquadernant
se—rs céntirns exemplar,– els folletins de
_

,

_

_

_

.

El perjecte amor, comedia en tres actes de R. Braceo,
traducció catalana deis senyors Reparaz y Jordá, ha estat la
darrera obra estrenada, aquesta temporada, al Teatre Prin
cipal. No arribern a temps de parla me, pert) prometen
ferho en el número vinent.
Es mort l'eminent Marceli Menéndez y Pelayo, una de les
poques figures indiscutibles de la rnentalitat ibérica con

poránia.
Nasqué a Santander

tern

en 1856. En la Universitet de nostra
Barcelona cursé la carrera de Filosofía y Lletres fina con
seguir el titol de Llicenciat, essent deixeble den Milá y Fon
tanals. D'aleshores data l'amor, semprecreixent, que el gran
Menéndez y Pelayo sentí per aquesta terra.

Aquest amor, testirnoniat diverses vegades—y ab tanta
honra y profit pele catalans, —durant la vida del grau home
de lletres, li ha valgut, en la mort, a MéS de una admirado

incondicional,

el dolor y respecte de tot un poble. No en vá
Menéndez y Palayo fou autor de l'obra irnportantíssima
«Arnaldo de Vilanova, médico catalán del siglo XIII».
Descansi en pau el sabi amic de Catalunya.
en

ppw•
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les

entre

Bonavia
El celebrado autor cómico Salvador
en un acto titulada Vint anys

facil y abunda

En

«Anoche

45)

CID

ab que's publiquen els números de Suplement
día. Y en vista del
a La Escena Catalana va aumentant cada
bon éxit obtingut per en Salvador Bonavía ab la seva co
media Vira anys després, hem resolt editar un altre Suple
y que contin
ment que posarem a la venda proximarnent
drá, sencera, ab cobertes y tot, aquesta divertida producció.
El preu del mentat número suplement será, com el deis
anteriors,extraordinariament económic: ao céntirns exern

Din El Teatre Catald:
estrenarse

despres, original

en

aquest teátre la comedia en
escriptor salvador Bona

del festiu

via.
L'obreta, escrita
fentli

agradable

sense

una

altra

hora,

pretendo que la

consegueix

a

públic,
propósit,

de ter riure al

meravella el

seu

tota ella está ornada dele xistos y acudits q u' han fet

popular

al

puig
seu distingit autor.
Apart de l'injusta protesta d'alguns molt poca que van anar
s'estrenava y que,
al teatre amb ánim de pendres a broma Cobra que
lloc, perque en Bona»
feren certes manifestactons de desagrat fora de
Pescriure Vint
vía no devia proposarse resoldre res trascendental a
aplaudida
al final.
torea
va
esser
ben
aculltda
y
de8prés,
Pobreta
anys
Pla, Roldán y Ver
En l interpretació &hl Iluiren les seayoretes
Capdevila y Guixer.
dier y ele senyors Bergés, Galceran,
Dositgem que Vtnt anys després... de l'estrena, Cobra encara agur!
—

—

en

ele cartells deis nostres teatres.

•

Y

perdonat ene

en

se

distinguieron las

acto

se

Vint anys

Salvador

es

senoras Pie y

Roldán

y

Galcerán.

pudo

no

recibir los

aplausos

del

público,

por

el escenario.

estrenó

en

del

Boutivia ha hallado

so

confesar que estuvo

su

desarrollo.

Cataluna,

el teatro de

despres, original

tan

la

comedia

en

un

aplaudido

Bonavta, fuente Inagotrble

El senor

El diálogo

autor, que fue.

un

y festivo escritor don
de sabrosos chistes.
asunto muy

afortunado

en

el

jugoso

y

pensamiento

es

preci

corno

en

CZ)

diumenge
Al «Palau de la Música Catalana» tingué lloc,
Maragall or
al matí, un acte en honor y memoria den Joan
ganisat per la «Joveutut Nacionalistas.
importancia, comen
La festa, que revestí gran serietat y

en elqual
sá ab la lectura de un trebalt den Joaquím Ruyra
periodista y
s'hi estudia la personalitat den Maragall poeta,
pensador. Se Ilegiren després diverses poesíes del borne
natjat y finalrnent en Jo3n Alcover ens dona a conéixer una
interesantíssuna conferencia sobre la personalitat literaria
anteriors, foren
del poeta. Lo mateix aquesttreball que els
grans aplaudi
y
acullits
entre
devoció
escoltats ab tnolta

ments.

Els comedia nts del Sindicat d'Autors senyores Emilla Eta
y Ramón
ró y Ramona Mestres y senyors Garles Capdevila
pastoral
de Go
solemnitat,
la
cloent
la
Tor, representaren,
La té, bona
ethe Erzdon y Amina, traducció den Maragall.
y pre
voluntat y acert d'aquests artistes, toreu reconeguts
miats, merescudament, pel públic que seguí l'obra ab vera
simpatía. La direcció artística, a cárrec de l'Adria Gual, in
millorable.

la ressenya de l'estrena de Vint anyS
io que ha dit la prenapsa ba, celo

fina:
va

Bergés y

su

Diu La Prensa:

L'aceptació

acte Vint anys

interpretación

encontrarse

apuntados.

chistes de los que caracterizan á
por la concurrencia.

en

El senor Bonavla
no

suscripcions.

«Dimecres al vespre

la

los seny ores

Están a punt d'aparéixer els dos primera volums de les
casa
obres completes den Joan Maragall, editades per la
Gustan Gili.
La empresa inereix els rnés entusiastes elogis y no cal dir
perpetuarse.
com l'obra del mestre es digna de
La edició constará de lo volums formant un conjunt de
rnés de 3000 planes.D'aquets volums n'hi haurá 5 destinats
Goethe y
a Anides y Elogis, 2 a Poesies, i a Traducczons de
a a Escrits en prosa.
edicions
Els preus de suscripció s'adapten ala exigits en
populars,dintre les garanties de una bona presentació. Son,
doncs,verarnent temptadores les condicions ab que s'oferei

un

celebrados

ron

responsable.

plar.
Vegis ara, arrodonint
després, alguna cosa de

separación
aprendido perdonar

siempre,
callar y hacen las paces para
Presenta algunos tipos secundarlos bien

CID

s'admeten

premiada

anuncia á la esposa
Al cabo de veinte anos de ausencia, el marido
hogar, que lo encuentra intacto, y á los pocos minutos
el día de la
rinen por el mismo defecto que motivó su
y
á
durante
tiempo
ha
esposa
ese
boda; pero la
la vuelta al

Y posats a donar noticies d'aquesta mena, dirern que
Salvador Vi
Amor telefónic de l'A ulés, La nit deis Beis den
comercials
den
Poinpetus
d'Informes
laregut y L'Agencia
Gener, tainbé han estat representades, darrerement, lora de
Catalunya. El <Centre Cataláx de Rosario de Santa Fé n'es

les obres completes del nostre gran poeta nacional.
Universitit,
casa en Gustan Gili, editor,(carrer de la

que fué

aplausos.

con

rres.

A.

estrenó anteanoche

després,

la comedia

tori;

xen

del estreno,

Diu el Diario del Comercio:

ció.
flairosa
Y posats a garlar de La Joya, afegil em un' altra
aquesta
obra
acaba
de ser
de
serveis:
floreta a la seva fulla
representada—segons ens comunica nostre corresponsal,—
al Teatre Mariano Moreno de Buenos Aires,en funció orga
se
visada pel sirnpátic «Casal Catalá». En la rnateixa testa
produccions
nostre
reper
dues
de
posaren en escena altres
y To
Jordi Erin den Burgas y Duetto den Manel Folc

u

Despues
aplausos..

risotadas.

companyía

el benemérit

ha estrenado el juguete de
després, en el que abundan los chis
espectadores celebran con grandes
repetidas veces,
el autor fue llamado

(Eldorado) se

«En el Teatro Cataluna
don Salvador Bonavia, Vint anys
tes y situaciones cómicas, que los

obres que, segons détem, s'endú per representar
La Bo
la cornpanyía italiana de l'Altred Sainati, hi posávern
ja den Morató, essent aixís que La Joya es l'unic titol reco
negut a la tragedia que ha merescut sernblants honors d'una
extrangera. Fem ab naolt gust aquesta rectifica
Entre

CID
el culte
Es a Barcelona, hont permaneixerá algún temps,
literat italiá Josep Lleó Pagano.
Aquest norn assolí certa popularitat entre els noslres ar
tistes, una quants anys enrera,aleshores que's publicava Jo
yentut (en qual Revista colabora en Pagano) y s'estrenava,
per la C0113 panyla Vitaltani, el drama d'aquet autor Oltra la
pita.
En

Pagano va publicar, a més, una obra crítica alguns ca
primeres fi
la qual anaven dedicats a les nostres
época.
d'aquella
gures litera ries
escriptor.
Siga ben vingut

pitols de

DAdmi nistració.

Preguetn als suscriptora qu'están en descubert de pago,
la présent set
que se serveixin posarse al corrent dintre de
el
tí de regularisar les nostres relacions y evitar
blanca.
esborrar
de
la
llista
tenirlos que
mana,

a

sta el xisto•

Diu el Diario de Barcelona:

Imprempta de LA ESCENA CATALANA Plasta del Pi,

6.

