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resistintse a la solicitut del públic; estalviantse—en
bé de tots, potser —els apbstrofs violents de que s'ha
fet mereixedor el nostre poble per tan gran pecat
d'omissió com es l'haver deixat en el major abandona
ment l'obra de restauració del teatre catalá, tan ne
cessaria y de tan bona fé intentada pel Sindicat
d'Autors Dramátics Catalans; varen fer bé de mosse

VERITEITS FlalFIRGUE5
la tunció de dilluns a la nit, va quedar
finida la temporada teatral que durant
tres mesos ha vingut sosteniut el Sin
dicat d'Autors Dramátics Catalans al

B

Teatre de Catalunya
El públic, escás, perb entusiasta, que va assistir a
n'aquesta funció de comiat y qu'era l'habítualment
concorrent a les representacions deis díes festius, va
tributar carinyosíssimes ovacions als actors que ju
garen les obres del programa y va obligar als senyors
Borras y Bergés, y a la senyora Baró a pronunciar
alguns mots de remerciament.
No satisfet encara ab aixb aquell bou públic, aquell
públic conscient y agrait de la tasca meritoria rea
lisada pel Sinclicat, y amant deis prestigis de la nos
tra escena nacional, se resistía encara a abandonar
el teatre, fent pujar el teló un seguit de vegades y
demanant insistenment que algún deis autors del Sin
dicat li dirigís la paraula.
Ab tot, cap dels autors se presentá a les taules
pera satisfer tan estimables desitjos, per lo que'ls es
pectadors s'hagueren d'acontentar ab manifestar llurs
simpatíes als senvors Iglesias, Pous y Pagés, Cre
huet, Morató, Martí y Giol y altres membres de la
Junta Directiva del Sindicat, quan els vegeren sor
tir per la porteta del escenari
Deu sab prou que no fou pas efecte de desconside
ració a n'aquell públic devot y arraz la reserva deis
autors, ni menys manca de reconeixement llur re
sistencia a pendren coiniat de una manara formal
sino, pel contrari, acte d'extrema delicades1 y prova
de profond respecte.
Calía

als autors sindicats, en aquella nit me
y ferse cárrec de Ilur especial situació d'es

veure

morable,

pera compendre que cap d'ells se trobava en el
necessari domini de si mateix per poder fer us de la
paraula en el tb degut Deis Ilavis llurs, fins, als
quals pujaven glopades de la fel que durant tantes
setrnanes ha víen anat bebent, de llur coradoiorit per
les punyides de la desconsideracíó a llurs esforsos y
sacrificis y del desafecte a llurs bons intents, sois ne
podíen eixir mots amares y feridors que no era just
que haguessin de rebre y de recullir aquells bous
ciutadans, aquells cooperadors lidels a l'obra del Sin
dicat y deis seus artistes, a la qual havien aportat
l'escalf de llur presencia y encoratjament.
Hauría sigut en realitat desolador que qualsevol
deis autors sindicats, fent el voler del auditori. hagués
parlat, y parlat sincerament; hauría sigut massa fort
el contrast entre les manifestacions carinyoses deis
espectadors y la forma necessariament agra de co
rrespondrehi, adhuc salvant de la censura general
als presenta.
Obraren per lo tant molt prudentment els autors,

perit

garse la Ilengua abans de fulminar imprecacions
contra molts dels capitostos de la acció política cata
lanesca que en nom de Catalunya ens exigeixen que
tots fem cap als comicis en día d'eleccions, malgrat
lo qual, ni per amor de Catalunya, y ab despreci del
més poderós instrument de la seva cultura popular,
s'han dignat dispensar l'honor de llur presencia—al
guns deis més significats ni per excepció —a les re
presentacions de la trista temporada que acabem de
tancar.

Feren

gonyirse

bé, si,
a

feren bé els nostres autors de

n'ells mateixos

constatant

no ayer

aquesta

mons

pública que'ns fa
alsar en protestes airades quan desde aqurs fereix
la susceptibilitat forastera,
l'hora que'ns arronsem
d'espatIles davant de la menassa de mort que plana
sobre la més important de les nostres institucions ar
tístiques. Obraren santament els nostres autors en
no voler proporcionarse la pena d'haver de renegar

truosa desviació de la conciencia
a

de

catalanisme xorc que ab els anys d'actuació que
ha conseguit inspirarnos un verdader amor
a lo nostre, que no entranya pas desafecte a lo deis
altres, perb que deu tenir un lloc de prelacía en la
nostra estimació, perque en bonhora que anem a
veure y a fruir les manifestacions del art foraster, y
fins, portant la nostra concessió a un extrem de suma
indulgencia, que assistim alguna que altra vegada a
n'aquets espectacles ara tan de moda, frévols y Ileu
gers, perb no pas mentres les obres deis nostres au
tors se representin en la solitut més espantosa.
un

porta

no

Veieu dones, si per haver de dir tot aixó no va
valer més que'ls autors callessin; que callessin també
llur amargor per la depriment caritat que han fet a la
darrera temporada de teatre catalá alguns deis que,
no haventse pogut escusar de contribuirhi, econbmi
carnent, s'han abstingut d'ocupar llurs plasses abona
des, o se'ls hi ha vist ab un posat de displicencia y
d'aburriment, com si anessin a cumplir allí un com
prornís forsat y amoinós.

Mai,

mai s'agrairá prou als autors catalans l'haver
esclat de llurs sentiments ferits, abstenint
se en la funció de comiat de dirigir la paraula al au
ditori, quan la conclusió que de tot lo dit podría deduir
sen es la de que'ns hem estat enganyant miserable
ment a nosaltres mateixos ab tot'aquella faramalla de
la nostra cultura, de la nostra superioritat intelectual
de nostre civisrne, que no han sigut més que mani
festacions de una megalomanía efecte de la excitabili
tat morbosa contreta de tan sentir discursos infiamats
d'o.adors de mitin y de llegir articles llampants de
polítics chatívinisles.

enfrenat

Es Ilastimós haverho de confessar, y per aixb ningú
gosa a confessarho en la ocasió de referencia; de tot

aquell

renaixement catalá que anys enrera'ns

pro

metiem, y potser positivament l'iniciava, no'n queda
altra cosa que un interés per les soles manifestacions

política y encara concretada a les lluites elec
torals; el catalanistne va perdent, día per día, aquell

de la
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carácter tan noble de moviment nacional que l'infor
maya y está menassat
d'acabar en una actuació de
casinet... Dia vindrá en que% directors de la con
ciencia colectiva s' adonin de la gravetat d' aquest
y vulguin remeiarlo, pero tot será que hi siguin a
temps si massa dura aquesta inacció, car inacció
engendra l'atrofia y aquesta es sempre incurable.

escénics se reparteixen, joíosament, les enhorabones.
Ben ineresclides, en veritat, per la rnitja horeta de fei
na que han tet ab tant profit de tots plegats y a
major
honra y gloria de les lletres catalanes que reclamen
comedies en un acte de la mena d'aquest Dzssabte per
fer net, d' una vegada, de un tristissim y pols6s reper
tori que sabem...

TEATRE DE CATALUNYA

De París estant

Dissable de Gloria

—

Comedia

en

un

acte, per Manel

Folch y Torres.

—

La trassa, delicadesa y subtilitat de observació

a

quens té acostumats en Manel Folch y Torres, come
diógraf, han trobat
vegacia mes lloc per mostrarse
y avinentesa per ferse admirar y aplaudir en aquest
graciosstssim Dissabte de Gloria que acaba de oferirnos
la companyia del Sindicat.
El pensament de la nova producció den Folch es,
una

veritat, una deliciosa trovalla. Calia solament ima
ginarlo per tenir, casi sense esfors, la comedia enlles
en

tida El

es tant de cada dia y té una
forsa del contrast hi juga ab tanta efi
cacia y plasticitat, que s'alsará'l teló y abans de pro
nunciarse la primera paraula del diálec ja'ns trobarem
feta la exposició del argument. Bastará presentar la
escena ab la térbola proPietat que marquen les acota
cions, vestir o mitg vestir els penonatges ab la deguda
armonia y ja's resolt, en éxit de rialles, el primer efecte
cómic del sainet. La Emilia Baró, penjim penjam ves
tida, cara bruta y airosament despentinada, concreta
y sintetisá, en la seva personeta bellugosa tota la in
El públic
tenció d'aquesta primera part de la
celebra, alegrat de bona manera y somrient expressiii,
l'enginy, sobrietat y bon gust cómic de la notable co
medianta nostra.
Comensada ab tant bon peu la producció, no podia
y
anar sinó bé el carril que seguiría. Sempre clara
transparent la intenció del autor, ni un instant deixá'l
públic de capiria y celebrarla, en les enjogassades es
cenes que'ns demostren lo que pot la netedat. La Ilissó
ja la sabiem, perd sempre es agradós oirla repetir, re
dactada ab l'enginy den Folch y declamada ab la sim
palia y gracia de la Plá, que'ns feu una sogra enteni
mentada, conciliadora y tant bona feinera que ara ma.
teix hi firmar-1m ab totes les conseqüencies. També hi
firma en Capdevila
o millor dit s'hi reenganxa,— ab
gran satisfacció de tots plegats y adhessió incondicio
nal del públic que, efectivament, califica de glorias
aquell Dissabte que ha tingut lloc als seus mateixos ulls
unint una familia pel mérit de uns bons espolsadors y
sense masses molesties per l'aparen respira tori L'únic
que'n gemega, de tanta netedat, es el bó den Bergés
que fa un amic trapella, ab la solta del cás. El qual
amic, es prés per bolva sospitosa de microbi y engegat
fora de casa junt ab tota la polsaguera que retréiem. Y
aqui s'acaba el sainet. Y el públic, jutge suprem-, pica
de mans complagut y en Folch y els seus colaboradors

tal

cas

ha aelebrital deis aélebres.—El loe de Sani 3oan a la Re
naissanae.
Poil de Corone a la Comedia Francesa.—
b'anIuersari de la morl de ules Renard.—Iphigénie també
a la Comedia.
l'Odeón, ha Fol den Brieux.— Els ballets
russos al Chatelet.

que s'hi presenta

eloqüencia; la

comedia.

--

Mr Edmon Rostand es un home
seva celebritat en gran
estima. L'autor de Chantecler no
concebeix que pugui haverhi un
mortal que ignori el seu nom y sab
bé que la bona gent de París el
senyala ab el dit q uan passa pele
grans boulevards. El senyor Rostand passa l'istiu y
a voltes part de l'hivern a Cambo, una vila coqueta
de la falda deis Pirineus. La gent de Cambo es rural
y senzilla y no déu entendre gaire en literatura per
que no fa molt l'autor de L'Aig-lor, Cyrano de Ber
gerac, La Samaritaine, etc. etc, va anar per assump
tes personals a casa del jutje de pan de Cambo, la
seva vila predilecta.
que té la

—El nom de vosté? pregunta el jutje.
—Edmon Rostand, va dir l'home satisfet.
—Com s'escriu, vol fer el favor?
A l'autor de Chantecler li va caure l'anima als peus
y nerviós va comensar, lletra per lletra: R... o... s...
-

-

El mateix rotatiu d'ahont trec aquesta anécdota
portava la següent den Saint-Saéns
L'autor de la Dansa Macabl a entra a casa de
Un vulgar dependent Patura.

un

editor:de música.
—Qué desitja?

—Entro a veure al senyor gerent.
—Abans m'hauría de dir el seu nom,—insisteix el

dependent.
El célebre music perd la paciencia.
no'm coneix?—li din enfadat.
—No tinc aquest gust.

—Que
-

Soc

en

Saint-Saéns.

dependent:
—Dispénsim, per?)
El

u repeteixo que no tinc el gust
de conéixel.
Y el dependent s'obstina en no deixarlo passar.

_AM
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Els senyors Rostand y Sanint-Saéns

volen ser
célebres y populars. Tan mateix es massa ambició.
Y prou indiscrecions, qu'el teatre de la Renaissan
ce ens promet una seirk agradable ab Le fen de le
El foc de Sant loan, naturalment, es un
foc d'amor y la faula es ben trobada
Lucien Van Dael es un jove que ha vingut a fer
fortuna literaria a París y es l'amant de Madeleine,
una gran actriu qu'es la seva principal intérprete.
El pare de Lucien s' espanta al saber que el seu
fill té relacions intimes ab una dóna de teatre y
creu al seu fill perdut, sense poderse avenir de que
Lucien, que té no més vintitres anys, pugui esser
l'amant de Madeleine, que si no'n té'l doble poc se
n'hi falta
Passa lo que Magdalena preven desde molt temps;
que Lucien se cansa d'ella y busca un amor més jove
y més candid.
Magdalena accepta el sacrifici y el jove Naul Dael
es casa ab Jeanne, una fila adoptiva del pare de
Lucien que ja feia temps suspirava per el jove autor

Saint-Yean.

dramátic.
La sabia casualitat porta a Magdalena la visita de
un vell amic qu'ademés d'amic es Compte y aquest li
ofereix la seva ma y la seva fortuna, qu'ella, natu

ralment, accepta.
MM. Frantz Fouron y Fernand Wicheler,

encara

que belgues, s'havien ja conquistat un nom a París
ab Le mariage de Mlle. Beulemans. Son dos autors de

sprit
Els intérprets han tingut bona part dels aplaudi
ments, sobretot Mme. Andrée Megar (Magdalena)
y Mr facque (el pare de Lucien.)
—Poil de Caro/te, (literalment Pel de pastanaga) es
a Catalunya ab el nom de Pel de Panotxa,
de manera que ni cal esplicar l'obra ni menys ferne
una crítica
Poil de caro/te ha trobat a la Comedia
Francaise l'éxit que ja havía conegut al Theatre
Antoine la temporada anterior. Mlle, Leconte en el
paper de fill Lepic ha estat deliciosa com de costum.
Hi ha un fet a senyalar y es que la represa de
Poil de carate coincidí ab el primer aniversari de la
mort de l'autor en Jules Renard. La seva viuda va
fer a un periodista parisienc les següents declara
cions:
«Si sapiguessiu ab quin amor va escriure eh l aques
ta obra y ab quin desitj esperava véurela repre

ja conegut

sentada!»
«Eh l va conéixer Pod de carotte a la Niévre, ahont
nosaltres anávem cada any. Durant molt temps el
va estudiar y observar; els Lepic habitaven una casa
veína de la nostra y jo 'm recordo d' ells perfecta
ment. La senyora Lepic era una dóna extremadament
nirviosa peró potser més simpática que la del teatre;
en quan a l'oil de caro/té y al seu pare, els seus carác
ters han estat reproduits exactement.»
Després la viuda den hiles Renard s'extén en al
tres consideracions que proven, al mateix temps que

el sentimentalisme, les dots d'observació del seu
marit ja mort.
Jules Renard no estirnava París y prefería la so
litut del camp. Fora de la ciutat sois anyorava la
companyía de Tristan Bernard. Va morir relativa
ment jove y sense poguer tenir el goig de veure re
presentada la seva obra predilecta, Po71 de caro/te.
El mateix vespre, a la Comedie Francaise, varen
donarnos una altra obra de un autor també mort, en
Joan Moreas.
En loan Moreas era grec, per?) un grec del Barri
Llatí, lo que prova que era un grec ben parisenc.
L'obra porta per nom /phigénie y es una reducció de
la tragedia d'Euripides. Dient aixé m'estalvio de
descriure la vida de la fila d'Agamemnon. Aquesta
pessa, escrita tota en hermosos alexandrins, no ha
guanyat pas gran cosa en la representació y quedará
sempre una obra per esser llegida en la solitut de la
—

cambra.
La Comedie Francaise s'ha honrat ella mateixa
honrant a dos morts ilustres.
—A l'Odeon han fet la rePrise de Le Foi, de Mr.
Brieux, de l'Academia Francesa. Le Foi (La Fé) ja
havía sigut estrenada a Monte-Carlo.
La tessis, per qué es una obra de tessis, sería anti
clerical si'ls personatges fossin gent d'ara, que di
guéssim, peró com que l'acció passa a l'Egipte y en
una época confosa o potser imaginaria, un no sab
que pensarne.
Un jove sacerdot, Saitti, pert la fé deis seus pares
y renega deis deus. Ab tot aix?) fa santament, peró's
ven que Saitti ignora allá de que el qui's posl a re
demptor esdevindrá martre y tracta de fundar una
religió raonable a l'alcans de totes les inteligencies;
peró, naturalment, ell no fa miracles y el poble's
revolta contra ell y la seva religió.
Es una opinió particularíssima, peró per mi, lo mi
llor de l'obra es la partitura del mestre Saint-Saéns
y l'execució d'aquesta partitura per l'orquestra Co
lonne que dirigeix el propi Saint Saéns Mr. Brieux,
de !Academia Francesa, té obres ben superiors a

n'aquesta.
—Dels ballets russos, qué'n direm? Jo veig més
que dificil, impossible, poder donar una idea exacta
de les visions plástiques que'ns dona Mr. Fokine, ai
Chatelet, ab les Danses del trine«) Igor, visió bárbara
y enervadora, el Carnaval, de Schumann, Thamar,
etc.

Mai he trobat jo tanta poesía y tanta emoció y tan
en la dansa com veient la ballerina Mlle.
Niji usk a
7 hamar, es un poema sinfónic de Balakirew, tret
de un poema de Lermentof.
En els bords del Terek hi ha una torra enmarleta
da y macíssa ahont hi viu la terrible princesa Tha
mar. El vianant que s'apropa a la torra está perdut,
per que un cant amorós, semblant al cant de la sire
na, l'atrau y l'encisa; peró després de una hora de
ta bellesa
.
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goig- y

passada en brassos de Thamar, entre
precipitat dintre la corrent del riu
y mentres s'enfonsa en les profonditats
de la mort,
Thamar, febrosa y delirant, espía la vinguda de un
altre vianant que respongui al cant amorós.
Son una llegenda y una vissió trágicament hermo
cants y

delicies

danses,

es

y contribueixen a l'éxit les
decoracions de un
efecte prodigiós de perspectiva.
Les danses y les pantomimes tenen una interpre
tació inmillorable. Mme Karsavina captiva y encisa
ab els seus gestes.
En resum: la saiion russa y els ballets russos, cons
titueixen la novetat artística de París en aquest aca
bament de temporada.
ses

Paris,

Afilan
28,

Maig,

1912

treballs d'aquesta mena. Y referintse al decorat ab que
se'ns oferta el t'amos «Corral» ha tingut, també, pels

pintors eseenógrafs
massa

que

se

no

no

cornediógraf, y'ns ressenyá,

bella rnent, els seus darrers passos. Tot plegat, doncs,
produi una emoció inoblidable.
Y cloem el comentani del cicle historie, organisat y
presentat pel «Teatre Intim» repetint que ha estat ben
digne de la atenció de tothom, car empreses artistiques
com aquesta no abunden gaire
y mostren arnples ca
mis inédits als erudits y estudiosos.

Si !'autor

en

y

tres

antes de R. Bracco

Jordá.

d'aquesta

obra's proposá guanyarse el Mol
teatral, en Bracco (que ja no
necessitava de semblants equilibris) s'ha sortit ab la
seva.
Tres actes, y un parell de .personatges, sola
ment, son els encarregats de despertar, avivar y,
finalment, satisfer la curiositat de! públic Y cal confes
sar que'l joc de mans se fa ab una gracia
tal y amagant
tant bé la trampa, que un hom, per
poc supersticiós
que sigui, creu en bruixes.
A més, deixant de banda miracles de tecnicisme, la
comedia, vista per un bon observador y dialogada ab
enginy, complau forsa Distreu, assainetada, en els dos
primen actes.Seriosa en el tercer, consegueix també
conmoure. Se pgssa, en conjura, una estona agradosa.
La traducció, forsa córrecta. La inte;pretació, a a
rree de la Xirgu y en Gimenez, duta ab l'art de
repre
sentar que acredita als dos comediants notabilíssims.

d'habilíssim

***
Ja parlem, en el lloc corresponent, de la
trena de la temporada; Dissabte de Gloria,

frases

taren> abre cosa que
recullir, sense comentaris, aquestes impresions que tant
s'avenen a lo que hem vingut comentant.
La representació del tercer acte de El malali imagi
nar de Moliere, la darrera
obra que encarna son autor,
ja podem aplaudirla ab més entusiasme. En Gual, en
les paraules que pronunciá, fou
comentador fervorós
de la personalitat del gran

El perfecte amor--Comedia
traducció catala de Reparaz

TEATRE DE CATALUNYA
Dietari de la setmana:
Divendres, dia 24; Desamor y Terra baixa.
Dissabte, día 25; Foc no-u y estrena de la comedia en
un acte den Manel Folch y Torres
Dtssabte de Gloria.
Diumenge, día 26; tarde y nit La Mare y Dzssabte de
Gloria.
Dilluns, día 27; comiat de la cornpanyia, final de
temporada. Tarde: Vint anys despr2s, Foc nou yDtssab
te de Gloría. Nit: Terra baixa y Dissabte de
GloPia.

n'enearregaren,

afalagadores. Nosaltres

constructor

darrera es
comedia en

den Manel Folch y Torres
Terra baixa den Guimera, La Mare den Rusifiol y
Boc nou de !'Iglesias, presidents honoraris del Sindicat,
foren les obres ab que's clogué la campanya. Els actors
hi foren aplaudidissims. Tant, que en la última funció
el pút>lic s'empenyá en que parlessin en Jaume Borras,
en Tosen Bergés y la Emilia
Baró. Les paraules pro
nunciades, ab vera emoció, foren d'afectuosa despe
dida.
un acte

PRINCIPAL

La tercera de les conferencies-espectacle sobre «El
de la comedia» donada per en Gua!, fou digne co
ronament de les cultíssimes vetllades y nova ocasió de
altes delectacions y profitoses ensenyanses. Rebi en
Gual, per l'espléndit conjunt, la riostra felicitació mes
sincera.
Estudiant en Gual el Renaixement cómic europeo,
se fixá en les tres graos tradicions
espanyola, anglesa

geni

y

francesa, comparantles.
Com exemple de l'esprit

cómic castellá se'ns oferf
una representació del darrer acte de Los melindres de
Belisa de Lope de Vega, ab la evocació de «El Corral
de la Pacheca». La crítica, en general, boi reconegut
aquí 1'. cert den Gua!, ha pariat de una impossible
adaptació de les facultats deis nostres cornediants a

La testa deis Jocs Florals de Lleida, celebrada el 15 de
será de grata memoria pels Ileidatans.
Fou presidida per l'erninent poeta mallorquí Joan Alco
ver, qui descapdellá un herrnós discurs que bu
celebrat.
Després del parlament del secretad Alfred Pereiia, s'obrí
el plec de la flor natural y'n resulta guanyador l'escriptor
gironl Josep Tharrats, qui nornená reina de la testa a la
darnicela Rosa Vicens Roca.

Maig,

Guanyaren també premis els senyors J. Badosa Calcar,
S. Llanas Ra basa, Pere Salóna y Morera, J. Balcells Prat,
Mossen Ventura Pelegrí, Jesús Capdevila Pbre
Mossen
Ramón Garriga, Joan Draper, Joan M. Morante, J. Arús Co
lorner, Mossen Josep Franc, M. Roig Morera, R. Roigé Ba
,

día, Felip Pleyan Condal, E. Serrat Banquells, Mossen Jo
sep Condó y la dama Remei Morlius d'Andreu.
Don Joan Llorens teu el díscurs de comiat y s'acaba la
testa ab entusiasme general.
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•50CIETAT5 RECREATIVES•
Societat Coral Euterpe
Dissabte a la vetlla, ab un plé a vessar
y baix la direcció del senyor Pelegrí, va
representarse el drama dé Iglesias La
mare eterna. En la execució va Iluirshi
notablement la senyoreta Escriu y els
senyors Pelegrí y Falco, els quals foren
secondats ab bona voluntat pels senyors
Sansalvador, Pons, Prats y Gutierrez.

Catalá(Sant Gervasi)
diumenge passat se posa en escena
l'epissodi drarnatic den Burgas Jordi
Centre A.

El

Erin, que loo interpretat regularrnent
per els senyors Sala y Oliver. El dilluns
de Pascua tingué lloc la segona represen
tació de La Reina Jove, en qual desem
penyo s'hi Iluhiren més que en la prime
ra,essent dignes d'elogi les seny ores Sala
y Perramon y el senyor Sala. El senyor
Oliver, teta el paper de « Joan Tale
ya» estigué desacertat durant tota l'obra.
La presentació escénica sigué esme
rada.
Centre de Defensa Social
de Ntra. Sra. de la Sonanova
Per la diada de Pasqua tingué lloc un
gran festival líric dramatic. Alternant ab
nombres musicals se representa en pri
mer lloc el monólec Mestre Olaguer, no
gaire ben interpretat per el senyor Ale
gret. Seguidarnent tingué efecte l'estrena
del poema liric en dos actes Iletra del
Reverent Alfons Vallmitjana y música
del rnestre Josep Lapéira Huc lo Feres
tec el cual per son argument ben tramat
y perfectament escrit, se ten interesant
al auditori, Ilástima que en l'execució hi
estigueren tan desacertats alguna intér
pretes, en particular el senyor Amador
qu'estava desencaixadissirn. En carnbi la
presentació escénica fou ab tota la pro
pietat, tant en decoracións eom en ves
tuari, corn també rnolt afinats els chors
y la part orquestral.
Ateneu

Pel día

Regionalista (Poblet)
de Juny tindrá efecte

aquesta, el benefici deis aficionats
vors

en
sen

P. Clindent y F. Sala ab les obres
Tall y un'altra forastera.

Lo Ferrer de

Sang Nona
Diumenge passat
ma

ab

1'

den
una

(Hosialrancs)

se representa el dra
Santiago Rusinol La Bona gent
interpretació bastant felís.

Mont Carmelo (Harta)
En aquest centre católic el día ig del
corrent se sepresentá el drama en tres
actes Lo Ilas etern. El dia 26 !Fratricida!
y el dia 27, Ditxosos barreis, Cor delator
y D'extrema extrem,executades felisment
per la cornpanyia «Corberó-Casteliet»
Iris

(Grieta)

Tingueren efecte, baix la direcció del
senyor Castellet, els dies 18 y 25 del co•
rrent, les execucións de les obres Lo Uds
etern y !Fratricida!

L' Artesá

Sportmen's

Park
festes s'han celebrat
nocturnes en les que s'hi han
representat Un músic de regiment, Indi
cis, La venjansa de una sogra, Castor y
Polux y Les bodes den Cirilo, que han
sigut bastant ben executades per les
senyores Martí y Serra y els Srs. San
juau, Simón, Tormo, Escolá y altres.
En les
funcions

passades

Schola Orpheónica
die 26, posaren en escena
les obres Calvari amunt, Cura de moro y
En Nofre Llonsa, Iluintse en sos respec
tius papers la senyoreta Tobella y els
joves Durán, Montserrat, Solans, Fábre
gas, Carulla y Soler.

Diumenge,

Unió

Radical Gracienca
posaren en

,Drumenge deyasqua,

La Reina joya, interpretada ;superior
per les eminents actrius Concepció
Llorente y María Morera, que's prestaren
cooperar a la testa, que foren secunda
des pela aficionats senyors Claramunt,
Devenat, Cuyas, A driá, Nolla y Teixidor.
na

Per la diada de Pascua, tingué efecte
la represenció de la sarsuela en dos acres
Nit de lluna. Feren les delicies de la con
currencia por sa bona execució la senyo
ra de Sala y senyors Sala, Abril y Fran
colí.
Bon acert han tingut els autora de
«Nit da Iluna» senyors Sala E. y Perra
mon en haber posat un acte més,d'aquest
modo l'obra resulta més acabada.

esce

rnent

Centre Moral Instructiu (Gratia)
Odi de rasses, drama en tres actes y
Entre el menescal y el metge, comedia en
un acte, toreo les obres que formaven el
programa del día de Pasqua. En l'inter
pretació s'hi distingiren en Guardiola,
Bonafont, Rovira y Massip. La presen
tació escénica y vestuari, acertats.

F

S. Antoni de Padua (Gracia)
Diurnenge passat, se representa el dra
ma en tres actes Emancipats y la comedia
en
un acte Les orelles de don Pau, que
foren desernpenyades regularrnent pels
senyors Torras, Fontbernat, Ferrer y
Gomis.
Centre

Centre católic Sant Vicens de Paul
El passat diurnenge, baix l'acertada di
recció den Joan Berenguer, se posa en
escena el drama en tres actes Incapacitat
y la sarsuela en un acte Capsules Mauser.
Sens excepció curnpliren en son treball
escénic els senyors Berenguer, Gost,

Arnills, Martí, Anglada

y

Carcereny.

DE/1105TPE5
CORRESPOrISA
Torroella de Montgrit.—Dijous día
16 del passat l'Ateneu Montgr1, honra
de nostra Vila, celebra una gran vetllada
inauguració oficial y seguirá
com
realisant actesd'aquesta mena cumplint
aixís son deure de cultura. Comensá
posantse en escena el monblec d'en
Ponapen Lrehuet Boca d'infern per el
joya J. Castells, en el que se li vagó bo
la comedia
na voluntat; seguí despres
den Businol nomenada El bon policía
siguent dirigida pel senyor Blasi, que
ho feu ab bon acert hi prengueren part
els senyors Vinas, Lloret, Lladó, Matas,

Capella, Herec, Vives, Maja, Casellas,
Escuder, Huquet y Castells; tots feren
bona feina especialrnent el senyor Mo
el papar d'«Antón» y el senyor
el de protagonista; ala nana
Séculi, Sigan y Castells (It.) ajndaren
al bon éxit de la mateixa y molt bé'l
novell apuntador, puig no's feu gens pe
sal Acaba la joiosa fasta ab la recitació
ret

en

Vinas

en

de poesías de diferents autors y per úl
tim el senyor Vinas, feu lectura d'una
titulada «Primaveral» y original del se
nyor Sánchez, dedicada als socis de l'A
teneo.

distinguida concurencia qu'om
d'espectacles del abonen (sa
ló Coll) ne sortí rnolt agradada.
Reus.--(La Palma.> El quadro escé
nic d'aquesta entitat va donar diurnen
ge passat una representació, darrera de
temporada, COID posta de les obres L'a
La

pila

la sala

y Lo !lit del
per
la senyoreta Basseda y els senyors Be
net, Vila, Vallespí, Serret y Aguadé.
«
La Palma.» Diumenge, día 2 de
Juny debutará enjel teatre del local d'is
companyía
titi d'aquesta socistat una
d'aficionats dirigida per en Josep M.'
Benet. la qual te'l propósit de donar a
conéixer les millors produccions cata
lanes.
nima

en

pena, Calvari

amunt

capita, interpretades mitjanament

'-1
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Formen la companyla els senyors Be
net, Ferré, Riba, Sabaté, Salvat, Serret,
Sobrepera, Vallverclú y Vila y les sen yo
res Basseda, Galtés,
Marimón, y No
via la.
Tarrasa.
«Frateruitat Republica
El 19, bala la direccio rte'n Llorona
Alsina, posaren en escena el drama Te
rra
baixa, interpretat ab molt bon
acert per la senyora Rai monda Piqué, en
el papar de <Marta», y I` Alsina el de
«Manelic»; la senyoreta Loseta Gil,
molt joveneta encara, feu una «Nuri»
apreciable; bé la senyora María Cruel;
en Padrós estigué a
l'alsaria d'un bou
actor professional.
En Gallart, Forns, Rius y Bistué re
na».

gular.

Per pesca Els mala
reta

Gil,

en

Foros,

«perita., bé la senyo
Serra y Rius.

Vich.—«Teatre Principal».Diumenge
passat la companyía Lecoune va posar
en escena
El misteri6s Jonmy Samson.
coque I ex-cució s'hi distingiren el propi
director y les senyores Mas,Guasch, ne
na Redondo y altres guata nonas no re
cordern.

Taradell.—Un manresd del any outt,
drama en tres acres den Ferrer y Codi
na, bou representat diumenge passat, en
el Casino, executat per la companvía
d'aficionats que hi actua.
Torelló.—En un envelat aixecat pela
alíes de testa mejor, diumenge va repre
sentarse el drama La Creo trencada, exe
cutat per una companyta local d'aficio
nata.

Castellar del Val 'es.—El prop pas
diumenge, diada de Pasqua, en el
Teatre del «Centre Castellarenc» el qua
dro Iíric-dramátic <Esbart Teatral», de
aquest poble, format peis niateixos ele
ments que, fina ara, havían
constituit
la (Secció de Teatren del esmentat Cen
sat

tre.

Per deferencia

a

en

Manel

Folch

y

Torres, president d'honor del cEsbart
Teatral»se posa en escena y ab tota pro
piete t. el seu hermós drama Reixes cejo
re, en quina execució, molt arrodoui
da per cert, se distiogiren notablement
la senyora donya Mareé Bayona y se
nyoreta Palmada, lo aletea que l'aixe
rit neti Carné en el paper de «Tianet».
Deis hornee se distingiren en primer
termo el seuyor Sellent en el difícil pa
per de «Sebastián del que va t'orne una
creacii, sobretot en la darrera escena
que podrá terse igual, millor no; el sim•
pede degá deis aficionats, en P. Girba u,
molt eucaixat en el tOnofre», tent un
mutis en el segón acte de verdader ar
tista; en Vall acettadíssim en el «Llo
rensó» y ele senyors Benasco y Romeu
molt en carácter en ola seus respectius
papera.
Per final se representa el Ditxds ball
de mdscaree de Figueras y Ribot, que
divertí a la concurrencia que omplena
va Hl local que sortí satisfeta de la her
mosa

vetlla, desitjaut que's repetís

Maullen.— Al «Centre Catblic», els
aficionaba que dirigeix en M. Font, diu
mango passat varen representar el dra
ma del velera dramaturc Conrat
Roure,
Pm( Claris, qu'obtingué aceptable mi
cució.
Sant Hipolit de Voltreggt.—Laicom
panyla local d'aficionats, dirigida per
en Torrentó, diumenge passat va
posar
en escena el drama den Pous
y Pagés
Els visionario.

Roda de Vich. —A l «Centre Moral»,
ola afictonats de la casa han represen
tal diumenge día 26, l'última
comedia
d'Apeles Mestres L'Eslioet de sane Martí.

Cervera.—Ab moti d'a plegar bene
ficie pera la Associació de Ferrocarrils.

companyla d'aficionats dirigits per
Miguel Martored, dona una fundó en
el Teatre Principal, el día de Pesque,
una

representantse un drama

en
castellá y
la marina en un acte d'Apeles Mestres
Sirena, que fou interpretada pela se
nyors Lucaya, Rosell, Martorell, Llom
bart,- Magre y Solé, ab la cooperació de
la notable actriu senyora Assurnpció
Pa ricio.

Arenys de Munt.— «Soeieta t Unió
Arenyenca.» El 26 del passat, un grupu
d'aficionats de la rnateixa, dirigits pel
seuyor Josep Vives y secondats per les
senyoretes Pepeta Romagosa y Aurelia
Borralleras, posaren en escena el drama
de Guinaere Sol Solee, en qual execució
tots treballaren ab molla justesa, peró
cal mencionar ei senyor Pie que fett el
difícil paper de Hipólit, y ala senyors
Alsina, B. Maresma, J. soler J. Cosas, J.
Fors, J. Ferrer, A. March y J. Roura.
Per tí de testa posaren en escena la
comedia de Asmarats Plats trencats. Re.
presentada per la seuyoreta Ronaagosa
y senyora Borralleres y els senyors Jo
aep Fors, Josep Soler y Alsina; la se
nyoreta Rornagosa y senyora Borralle
res estigueren
moit bé taut en l'obra
cona en la pessa.
Tarrasa.— Teatro Principal. El diu
menge passat la companyía Piera re
presenta El miste, tós Jimmy Samsom,
qual dessempenyo aná molt bé per part
de les senyores Rovira y Ferrer, ab ola
senyors Plena, Socias, Munt, Llano,
Mántua, Ferrer, Mercader y Sinca, junt
ab la nena Mover.

Arenys de Mar.—En la vetlla de Pali
que va donarse una escullida fundió de
broma composta del unornalec El tren 5o
y les °bretes Un tros d'home, La criada
nova y Les germanetes, havent logr a t el
seu objecte els organisadors, ja que el
públtc hi va riure de debó siguent ola
eucarregats de ferho la senyora Pujol,
secondada pels joves aficionats senyors

Pera, Barangué y Nogueras.
Aquesta funció, que va celebrarse en
el teatro del «Casino industrial», va dei
xara-

plenament

cía que

no va

satisteta a la concorren
escatimar els aplaudi

ments.

Mataró.—«Centre Federalista Repu
blicá Radical». En la nit del día 26 ele
aficionats de la casa que bada 4a direc

CATALANA

cid del aplaudit a ficionat senyor
Tomás
Ribas y de la que forma part la actriu
senyoreta Felisa Martín, varen posar en
escena La Tosca, traduida al
catalá per
l'escriptor Josep M. Vila, qual obra va
ser brin desempenyada
pel senyor Ri
bes y senyoreta Martín que tingueren
moments felisos, els guata junt ab el jo
ve Ribas digueren de una
manera espe
cial la escena del tercer acte, y també
bou digne d'aplauso el treball del jove
aficionat senyor Casanovas, corn aixis
ele joves Vilaita, Figueroa, Oliver, Pons
y altres.
Y per fi de fasta varen posar en esce
na la comedia Vampi qui
pugui.

Sabadell.—«Academia Católica». El
passat diumenge tingué Iloc l'última
fundó de temporada a benefici de la
Secció Dramática, la qual posa en esce
el drama Incapacita:, que sortí
molt
arrodonit per l'execució que li donaren
els senyoas Penalva, Prat, Mas (Ll.),
Ramoneda, Altea, Trullás, Mas (P.),
Fontdevila, y Castano (D.)
«Centre Sabadellenc». (Gelats). Han
represen tal la sarsuela Lo somni de la
Ignocensia, qu'agrada melt, y la pessa
Un trbs d'home,
na

Centellas.— <Casino Centellenc».—

Diumenge día 26, tingué
sentació de Terra baíxa,

lloc la repre
que obtingué
una execució molt correcte.
El senyor Puigdollers en el «Mane
lic», abmirable, com poques vegades
l'aviem vist encaixat; la senyora Valles
pm ene feu una <Marta» correctissima;
Ortiz, molt bé. Ele senyors Serres y Ca
nes y senyores Casases y Gil
y els se
nyorsPages, Bach, Giabau, Santcliment
y Abaneo arrodoniren el conjunt.
El senyor Santcliment ens representa
el monólec En 1Vofre Llonsa, que'ns feu
riure de debb. Y per taltitn, En Pau de
les calses curtes, en qual peses feu les de
licias del públic el senyor Campa.
«La Violeta». El mateix diumenge se
posa en escena el drama en tres actes
Lo desheretat, que agradé molt y fou ben
representat pels aficiona ts Ramón Pagés,
Agustí Subirana, Joau Boix, Salvador
Crivillers, Josep Siuranis yJoan Dosríus.
Les actrius que eren les joves y sina pa
tiques senyoretes Paquita Arboix y

Agueta Mestres feren

un
treball molt
ben ajustat, conquistantse prompte la
situ patio yola a plaudimen ts dele nom
brosa concorrencia.
La senyoreta Arboix en ei papar de
«Remei» estigué acertadíasima, y en les
principais escenas dramátiques de l'obra
demostré inolt bonos aptituts, mereixerat
justos elogie de tots. La senyoreta Mes
tres en el paper de «Pilar» se'ns demos
tré una delisiosa ingenua.
Finalisa la vetlla ab la posea arranja
ment de L'uta Milla Cartetes d'amor, que
feu riure moltíssim, y que fou bolt ben
interpretada per en Ramón Pagés y en
Joan Dosrius, junta ab les citados senyo
retes Arbola y Mestres,
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pan yía la Mercé Ferrer y
,

coin

a

primer

actor

cómic l'Eduard

Torres, y la completen les seguents firmes:
Actora: Gaspar Furquet, Joan Rovira, Miguel Sirvent, Jo
sep Vives, Salyador Cervera, Armengol Martí y Ramón
Martori.
Damas.- Roseta Coto, Matilde Gandía, Esperanseta Ortiz,
Matilde Pujol y Irene Xifreu.
La temporada comensará dema diurnenge ab les obres en
catalá Magda y Jugar a easals.
El repertori anunciar en el programa general es escullit y

CARME BUXADÓS.—Aquests actrilt,

esperansa del
té disset anys y ja ha donat

Teatre Catalá, encara no
lloc a que's fixés en ella Patenció del grós públic com
abans s'havta guanyat admiracions en les Societats Re
creati ves.
La Buxadós fou, de molt nena, entusiasta concurren
ta a la Sala Mercé, aleshores que en Graner hi havta
combinat unes petites representacions teatrals, (cone
gudes ab el nom de quadros, visions musicals, etc.)
Atreien tant a la futura comedianta aquells especta
cles, que solicita permts per intervenirhi, mal fos sino
com a comparsa, entre els diminuts artistes. Consegui
da l'autorisació, pogué satisfer son desitg. Y ja'Is inte
ligents que la vegeren treballar, en aquelles condicions,
endevinaren en ella veritables dots de artista teatral.
A catorze anys debuta la Buxadós, formant part de
una companyta infantil, a la «Sala Frederic Soler,»
avui desaparescuda, que era situada a la Ronda de
Sant Pau y no fou altra cosa que una imitació de la
«Mercé.,
Inmediatament, en vista de l'éxit conseguit, la nos
Co
tra novella actriu va ser solicitada pels aficionats
mensá a treballar, doncs, seriosament, en una societat
establerta al Café Puig (carrer d'Aribau) interpretant
ab gran delicadesa la dama joya de Les !ajes de la
Roser.
Moltes y ben variades de tó foren les prochccions
que, durant el primer any d'ensaig, representa la Bu
xadós, posant en totes elles estudi y bona yoluntat ex
traordinaris. Y ja fortificada ab semblant aprenentat
ge, sentintse ab l'ardidesa de la joventut, dona un nou
pas perillosíssim: pretengué ferse, entre les seves com
panyes, un repertori d'altura: d'eminencia, diriem, Zaza,
posada en escena, per ella. ab veritable fe y espectació
per part del públic, dona, la mida de les aspiracions de
la Buxadós que, sens dubte, ab estudi y constancia,
podden véures realisades.
El Sindicat d'A utors, al constituir la seva companyta,
havent esment de els anhels artístics de la Buxadós y
de les seves condicions naturals, Ii oferí lloc en les
llistes. Per primer cop, doncs, pot dirse que han estat
subgectes a disciplina les efervescencies d'aquella jo
ventut ardida. Y en la proba, sois elogis se mereix la
Buxadós ja que sempre, en tots els papers que se h han
repartit, ha demostra t talent y aplicació y aquel! alhé y
valentía que, atemperantse, la poden dur al triomf.
Disset anys, florida d'ilusions y uns vrimers passos
donats ben en ferm, ab solta y disciplina... Pot donarse
rés n'es, tant esperansador, per una artista?
.

dramática encupsalada
pels primers actors Lluis Blanca y Rafe! Masip y per les
imeres actrius Concepció 1.1orente y María Morera, que
actuará al Teatre Euterpe de Mataró durant la present tem
S'ha constituit

porada

una

companyía

extents.

Feliciten] ala

Y, desde

la

mataron i ns.

setmana

entrara, té la

paraula el

postre corres

ponsal.
comentat degudament y oportuna, primer en detall,
conjuut (vegis el número anterior y article de tons
del actual) la csinpanya que'! Sindicat d'Ators ha tet al
Teatre de Calalunya.

Hem
en

ara

Déiew que, malgrat tot, els nostres dramaturcs, voleo in
la
un darrer estors. Els hi obliga, entre altres coses,
que
han
l'Ajuntarnent
y
la
cooperació
rabuda
de
subvenció
portat a l'obra del sindicat distinguides personalitats cata
tentar

lanes.

?Y quin será dones el local tiont s'acullurant els autors
drarnatics durant la próxima temporada? L'únic que hauran
trobat en vaga; el Teatre Espanyol, etectivament, tal com
havia insinuar algun periodic.
?Mes retrets? ?Altres comentaris? Prometen] ferlos. Vagi,
avui, la nova crua y sencilla y que el públic ne mediti el
conseqüencies.
piegats, podem salvarnos, gracies

sentit y les

a la cons
tancia dels nostres escr iptors teatrals. Peró caldrá, com se
compren, per part de tots, molt d'entusiasme, constancia y
adhuc esprit de sacrifici Si taltes, si encara—un altre cop
aiitó taltés, si que lora arribada l'hora del total renuncia

Encara,

tots

ment...

!Y aleshores pleguern,

artistes y

polítics!

Ab les obres La Xacolatereta y El fill de crisi tancá les

portes el Teatre Principal. El públic despedí molt atectuo
sament la

?Y per

companyía.
temporada próxima, qué

la

hi ha de nou? Encara

Nornés que l'Enric Giménez, pri
la cornpanyía, ha estat contractat
mer actor y director de
per la empresa castellana del teatre Romea.
no se

sab

rés

en

concret.

cJ
La Xirgu comensa, aquest disabte, a Sabadell, la compa.
nya d'estiu que li desitgem ben gloriosa,
Ja diguérern, oportunament, les poblacions que visitará.
Avui, perb, cal afegir a la llista la ciutat de Vic, en la qual,
el día 8, hi representará Magda y Total res,
Tainbé's parla de unes tuncions de despedida que, aques
Cinc d'aquestes
ta tardor, pensa donar la Xirgu a Barcelona.
funcions se celebrarán a Novetats, centre de la Capital. Y
les

altres—perque tothom quedi content,—tindrán lloc al

Teatre Non del Paralel.
Després vindrá tot alió de les
el debut a Madrid.

Amériques y, probablement

La settnana entrant, junt ab el número correspouent de,
l'anunciat y esperar SUPLEMENT A LA
ESCENA CATALÁN 4 contenint sencera (ab cobertes y tot) la
nova comedia, éxit den Salvador Elosavía, l'int anys després.

peribdic, apareixerá

Valdrá vint céntims.

de estiu.

Consta,

con]

a

primera

dama

joya en aquesta

notable

corn

haprompta

da LA ESCENA

CATALANA

Nana dei

N,

a.

