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Els grans exits y el Repertori

PI,

5.—BARCELONA

fortuna, que s'atreviría

B motiu d'estarse editant La dida
dintre la Biblioteca de «La Escena

Catalana,» reproduim a primera
página una caricatura testimoni de
l'éxit grandiós olatingut, en son temps, per la
popular obra den Pitarra.
Y aixó'ns dú com per la má, ara que som
en vigilies de inaugurarse la segona tempo
rada del Sindicat d'Autors Dramátics, a ter
lleugeres consideracions sobre els éxits
extraordinaris y el repertorí normal.
Fora temerari negar que un éxit com el de
La dida abans,— així com modernament els
conseguits per Les garces, Els vells, La mare, La
Reina iova, etc.—pot salvar una temporada.
Peró es evident també que obres com aques
tes no's produeixen anyalment y, encara
que's prodníssin, les circumstancies podrien
presentárselshi adverses. D'aquí la manca de
prudencia o previssió que representaría fun
dar una campanya teatral en la sola proba
bilitat—en la esperansa,—de que vingués un
éxit d'aquets, inusitats, a sostenirla o sal
varla.
L'exempl e de la temporada anterior pot ser
virnos de llissóiy escarmen t. Empresa a «base
exclussiva d' estrenes,»—com dejen els car
tells,—s`hi donaren a conéixer obres bite
ressantíssimes
entre elles la excepcional
Nausica den Maragall,—sense que la represen
tació de cap d'elles assolís el fervor de un
éxit popular. Per qué, dones? Per deficiencia
de les produccions? Algú, ben compenetrat
ab les costums teatrals, afirmava que certes
obres d'aquestes—un parell al menys,—estre
nades en altres cireumstancies, hauden sostingut
una temporada. Efectivament: comparant les
produccions aludides ab altres—antigues y
modernes,—a les quals hablen capigut millor
unes
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a sostenirne la infe
rioritat literaria y adhuc teatral?
Dones si's fa tant dificil preveure, endavi
nar o profetisar en questions escéniques, per
qué empenyarnos en montar al airé, en con
fiar a l'atzar les nostres futures campanyes?
Costaría molt, fora tant dificil, posar els peus
ben plans sobre el camí conegut y sólit del
Repertori y doixar—tot lo més,—un marge a
lo imprevist, a lo inopinat, a lo extraordinari?
Nosaltres creiem que així deu ferse y ens ale
grem de compartir la opinió ab la inmensa
majoria d'Autors Sindicats.
Presa aquesta resolució—com sabem que
está presa,—lo que ara més urgeix es seny y
táctica en escullir les obres que han de for
marlo el Repertori. Y té en la empresa al po
sarles, y bona voluntat, en els actors, al in
terpretarles. Cal confiarhi de non, créurehi
altra vegada—teatralment,—en les produc
cions que han sobreviscut— literariament,—
a les
teniporades en que foren estrenades.
Cal perdre el neguít, el desfici, l'afany de no
vetats que darrerament ens ha posseit y que
era cosa perjudicial, agotadora y suicida per
tots plegats. Can literatura escénica— repe
timho encara,—resisteix una estrena setma
nal (per poc important que l'obra sía.) En
cambi, a tot arreu, el Teatre viu alternant les
estrenes (poques) ab el Repertori (variat, ex
tens; antic y modern...)
La normalitat del Repertori—en una parau
la, —ve a ser el port al qual deu acullirse la
nau del Sindicat d'Autors sinó vol fatigarse
als creadors enervant, de passada, la curiosi
tat del públic que'ls secundi.
Y més dura n t la temporada próxima, car els
espectadors del Para lel, entre els quals actua
rá l'Empresa Catalana, es probable que des
coneguin, en absolut, la majoría d'obres que
honren el nostre Teatre Nacional.
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Curiositats
DE

ESCENOGRAFIA

un gran efecte escénic
d'utilisar en els telons de
fons, enlloc de una superficie pla
na, una superficie convexa que des
cribeixi un arc mes o menys accen
tuat segons la necessitat de la ilusió

Resulta de

el

recurs

Óptica.
Els fons

panorámics,

trencats

ara

pels descoberts laterals del decorat,
ofereixen ab la nova reforma el mes
alt grat: de perteccionament y ve
ritat.
ja s'havia procurat obviar l'antic
detecte adoptant el teló de fons, dis
posat en tres caree, peró els angles trenquen l'horitzó
y anulen l'etecte. En el teatre de l'Opera de Budapest
s'ensejá un sistema mixte, constituit pels tres plans en
els quels angles eren arrodonits, treient la cruesa de
la intercecció, peró la ilusió es molt més perfecte si
enlloc deis tres plans, el fons es constituir per un arc

d'elipsis.
L'escenógraf francés

que ha ideat aquest teló de tons

té resolta la forma de que, un cop colocat, el decorat
prengui per un sencill mecanisme y instantaniament
la forma desitjada, de manera que les mutacions d'es
cena's fan molt tacilment y ab un gran estalvi d'acce

soris que aquesta disposició fa innecesaris
traordinariament al efecte de perspectiva.

ajudant

en

a

del

seu

Ernest Blum, el crític y autor cómic prou conegut en
el Teatre Francés, conta el seu debut en la escena,
com actor, ab tal forma que aquella ocasió fou bastant
pera apagar el seu entusiasme y decidirlo a renunciar
per sempre més a una de ses ilusions.
De jovenet, quan devfa tenir setse o disset anys, lo
grá qu'en un teatre deis encontorns de París, li con
fiessin l'importan/ paper de notan i en una comedia de
Scribe. Era un personatge qual comés se reduia a sor
tir en escena, fer signar un contracte de matrimoni y
entornarsen, sempre en el mutisme més absolut. Sem
blava doncs que no havta de presentar cap dificulta t
la seta interpretació y aixts fou; peró volgué la fata
litat que Blum, en un desitg de propietat escénica,
cregués poc convenient el seu rostre de jove, rosat y
sense borrissol, pera representar un notan i en exercici
de ses funcions, y mentres els demés personatges en
escena lograven interessar al senzill auditori, eh l fumá
apressuradament un suro y's pintá un s magestuosos
bigotis que ara'n dirtern a la borgonona'

cárrecl

Apareix en escena y els espectadors exclaten en una
riallada formidable. Els actors, sorpresos, giren vers
ell la vista y sense poder resistir trenquen a riure;
l'aputador s'enfonza y desapareix de lloc, estret en la
d'orquestra
seva caseta pera expansionarse; el director
y els músics se recargolen en ses cadires
Y quan el públic revingué un xic y les mans, lliures
d'apretarse convulsivament el velare, pogueren aplau
dir, esclatá un aplaudiment uninim que, no obstant,
artista y el feu renunciar per sempre
no encoratjá al
més a cercar llorers en la escena, encara que tos creant
altres notaris de Scribe.
MOT DE LA FIN: ELS
BINOCLES AL TEATRE
El marit

—alona

capficat pel descuit, diu aixfsa la esposa:
justament m'he descuidat els

l'he fetal Tot

binocles.
La senyora's mira'Is brassos nusos y contesta:
No t'amoinis. Avui no calen perque tampoc rn'he
posat brasselets.
IOSEP M aBALLESTER
—

ex

UN DEBUT

4

!)a veurfen ara, els envejosos, els que dubta ven de
qualitats artístiques, els que sois després de molts
precs consentiren
confiarli aquell migrat papen!
!Quina Ilissó per la seva miopía en coses de teatre al
al véurel caracterisat com corresponia un personatge
ses

*
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De París estant
b'istlu.—EI Teatre de la natura. —Preparatius per
temporada.—Coses d'Ilmérlea de París.

la

noaa

Entre l'ensopiment y monotonía que
porta l'istiu dintre el teatre comensant
per fer fugir al camp o a la montanya,
autors, actors, actrius y públic, hem

tingut

el consol

no

més de la

«Opera,»

«Comedie Francaise» y la «Re
naissance» que no han tancat les seves
portes durant la canícula y han sigut
l'esbarjo y distracció del bon públic
que té noció exacta de l'art y bon gust,
pero qu'en cambi s'ha d'acontentar de
la

anar a

burg

estiuejar

a

les

Tulleríes,

al

jardí

de Luxem

tot lo més arrivarse fins a Saint-Cloud o a
Ermanouville per anar a admirar el teatre de la
o

Natura,

com

diuen ponnposament els cartells.

Aquest teatre de la Natura, que ni es teatre ni es
de la Natura, ha conseg-uit atreure bastanta gent als
afores de París, peró el negoci no ha sigut precisa
ment per els empressaris d'aquesta mena de teatres,
sino per les companyíes de trens, omnibus y tramvíes
Fig-ureuvos que l'istiu, aquest any, ha passat de
llarc per París. Tot lo més hi ha fet vuit díes de pa
rada y se n'ha anat sense que sapiguem de cert si ha
prés ?da y vuelta; lo que sabem es que ja fa quasi un
mes que el sol brilla...
per la seva ausencia y qu'el
termómetre ens fa recordar, alguns dies, el mes de

desembre.
D'aixt> se'n

ressent el teatre de la natura. D'aixó
y de la pluja per que pocs han sigut els díes en que
al bó de la representació, en el moment culminant

de l'obra, no hagi vingut una ordre de suspensió en
forma de pluja abundosa y... natural, forta y persis

tent, no fent cas de les protestes del públic, ni deis
gestes airats deis pobres (1) empresaris.
Y després d'aixo encara n'hi ha que parlen d'ager
manar

rail ab la naturalesa.

Sortosament, aquestes representacions,

de molt
d' elles, están liquidantse per
moments y a París la vida teatral comensa a deixon
dirse y ja's parla d'estrene.s, de progectes, de con
tractes y de tota classe de potins de teatre. Arnés de
aiicó s'han obert ja el «Vaudeville,» el «Chatélet,»
«Gymnasse» y a primers de setembre s'obren
l'«Odeon» y la «Opera-Comique.» Les estrenes, no
obstant, trigarán més a comensar, pero com que tot
arriva (com deja aquell quefe d'estació veient arrivar
a la una cinquanta el tren de mitgdia,) arrivarán
també les novetats 'que ja s'anuncíen, y prometo per
allavores oferirne les primicies als llegidors.
mal gust la

majoría

—Mister Edward Knoblauch es l'autor de Kismet,
obra de la qual Mr. Tules Lemaitre prepara una

una

(1)

EN

un

dir.

traducció y que Lucien Guitry estrenará al
Teatre
Sarah Bernhardt per el novembre o desembre.
Mister Knoblauch es americá, pero sembla que trac
ta de familiarisarse a París y
en una conferencia que
va donar l'altre día
ens parlava deis remarcables
progressos qu'ha fet l'art dramátic a la América del
Nort. Un deis pricipals, o com diu dl, deis més
práctics y de resultats més positius, es el funciona
ment de les clases dramáttques dintre les
Universitats
d'homes y dones Allá baix, segons Mister Knoblauch,
s'apren a esdevenir autor dramátic com a casa nos
tra s'apren a esser arquitecte o
apotecari y igual que
ells sufreixen l'examen y com ells reben el títol hono

rífic.

Tot aixó es molt práctic, molt original, molt ame
ricá del nort, peró aquest bon senyor del nom tan
estrany no'ns va dir si els aspirants a autors que son
carbassejats tenen el dret d'escriure. Si acás el tenen
sobren, per mi, les clases dramátiques pera'l dos sexes.
Encara una nova ?pa/ante que no ve precisament

d'Aniérica.

Llegeixo en un diari parisenc,
«Mr. Berard, sub-secretari d'Estat

a
les Belles
Arts ha decidit crear una classe de diccio al Con
servatori.»
Jo'm frego els ulls y torno a llegir aquest solt sen
se trovarhi la sol/a.
?Una classe de dicció? ?Doncs qué s'apren al Con
servatori de Parfs?
S'apren a recitar y declamar, peró no s'apren a di,,
m'ha respost algú.

Sapiguer representar,

recitar o declamar es una
dir n'es un'altra.
He pensat una estona y verdaderament no he pas
trobat la reforma del tot inútil. Aixo de sapiguer dzr
es tant rudimentari y elemental que ni
tan sols pen
sem que's pugui fer bé y malament.
Miliu proposa que alguns actors y aficionats de
casa nostra aprenguin a dir.
Y consti que no dic aixó per que la reforma ving-ui
de París.
cosa

y

sapiguer

MiLtu
Parte, 16 Agost

1912
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la Flot Natural en els
Florals de Castellar del Vaas

premiada ab

Tens apresa de l'onada
la cadencia del parlar;
la platja arnanyagada
que l'escolta a l'esclatar
de tota ella es mondada,
dintre meu te sento entrar
quan escolto la tonada
deis bells mota que sabs cercar.
corn

Tens l'esguart que t'irradia
d'una bella serenor;
als teus ulls dús l'alegría
y en ta boca una cansó;
els teus ulls son com el día
y els ca bella com la toscor.
Ets alegra y parladora
d'unes coses que no sents;
mentidera encisadora,
mentidera que pretens

paraula enganyadora
apagáis arnors que encens.

ab

Mentidera encantadora
!quin esclat de riure tens!

411

La dolsor de ta mirada
que tothom heu igualment
porta'l deix d'una abrassada.
Porta un deix de trissament.
Un desitg de sé estimada
que tu dius que' cor nol sent.
Mentidera enamorada,
!ton esguart si que no mentl
Ets ardida y ets hermosa,
y el teu cor que es volador,
hont ovira que reposa
ton esguart encantador
ab Pesguart també s•hi posa.
Telas el cor eroprenedor.
Tens el cor cona una rosa
que a tothom dona l'olor.
Jol vull dir sens enutjarte,
que ab amors te plan jugar.
Que pel gust de té estimarte,
tu comentes a estimar.
Que sospi res per donarte
sis amors que sabs cercar
y quan voten captivarte
tu no`ls deixes captivar.
que total mana
vols contradir;
ta conversa es ben bé vana
quan fredor litas fingir.
El

teu

cor

vanarnent

y el voldríes aborrir.

•_.

'Y.,•'i

AMOR, SEEIYOR
Poesía

„
fq

Ta mirada amors demana
y els arnors no sabs sentir.
Tens un cor de cortissana

Yoes

De l'onada tens apresa
la cadencia del parlar.
Cada volta que l'he entesa.
m'he sentit empresonar
per la seva gentilesa.
Dius que no'm pots estimar
y els teus mots plens de tendresa
son

omplerts

del

teu

migrar.

Les mirades que tu'm fies
belIR serenor.
Quan tu dius que no'm voldríes
els teus ulls te fan traició.
Si ells me diuen que ho somnies
?per qué encaraln dius que no?
tenen

enjogassada
amiga d'estimar,

Mentidera
massa

Chas
d'un

tornat
amor

enamorada
que no't puc dar.

D'un amor que nol daría
per més Iliure que'l tingués.
Ton amor s'acabaría
quan el

meu

se

comensés.

negártel

cada dia
sé lo que pot més,
sil temor de que ofendria
Pa mor meu que tant lag m'es,
o el temor de que't perdria
quan l'amor te confessés.
Al

ja

no

Mentidera enamorada,
mentider m'has tet tornar.
mondada
Tu tens
d'un desitg foll d'estimar,
d'un desitg de sé estimada
que tu proves d'amagar.
Jo, tinc l'Anima donada,
y al dir que no la puc dar,
tinc desitg de la besada
que en tos Ilavis veig trisar.
Si la mor que ara voldríes
a,ribessis a ter teu
potser d'ell te cansaríes.
Si traís a l'amor meu,
potsé'l cor que tu'rn darles
valdría lo que'l

no

seu.

desitjosa,
parlantrne indiferent;
ves parlantme candenciosa
Mentres mires

ves

mentres

callo'l

Seguirern

la

[-raen

torment.

nostra

vis

aquest cerní.
Que sl jo't parlés un día,
que-si deixes el mentir,

sense torce

la besada floriría
que en tos Havis veig glatir.
De nosal tres !qué sería
si acabéssim el fingir!
MANEL VILA

Y

DALNIAU.
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ELS DE GRACIA
y Rabel] que

Ilegl

eloqüent discurs, elogi de les testes de poesia

com

Ne fou
un

president

el senyor

Ayné

rnedi d'expandiment de la cultura.
El secretani senyor Galindo Ilegi'l veredicte del Ju
rat anunciantse desseguida els nonas deis potes pre
miats,
Fiot natulal: fosen M.a Palou que no pot assistir.
La seva colecció de poesies Petits poemes es molt ce
lebrada.
Reina de la festa: senyora Maria Victoria jora de
Ribera.
Englaniina: Manel Rocamora.
Viola: Unís Tintoré Mercader.
Al/res premis y accessits: Pere Palau Gonzales de
Quijano, Josep Pous Tió, Salvador Llanas, fuli Bran
dao (portugués), Ferrán Agu1iO, M. Folch y Torres,
per la seva preciosa poesia El mes/re que publicarem
en el número passat; Josep Castellet Pont, loan Vives
Borrell, Ramón Roger Badía, Eduart Girbal Jaume,
Josep Barbany, Pere Cots y Soldevila, Esteve Baffle
Amatlló, joan M.° Morante, Joan Arús Colomer, Clau
di Omar y Barrera, Joan Vives Borrell, Maurici Pius
Pala., Lluís Planas de Taberné, Josep Vaucells, J. Pu
jadas Truch, Pilar Rafecas, Berna:1i Sanchez, Josep
Granger, Ramón Torres, etc.
El discurs de gracies ana a cárrec del senyor Ribe
ra y Rovira, que bou molt aplaudit.
a

ELS DE BADALONA
Presidencia: donya Carme Karr que Ilegí
discurs, página literaria de gran mérit.
La memoria del secretani senyor Clapés,

un

hermós

se

senyalá

per la seva originalitat, ben dificil de conseguir en
documents d'aquesta mena.
Obertes les pliques que contenien els noms deis
autors, obtingué la flor natural don M. Vilá.
Reina de la festa: Agna Sabater y Canals.
Guardiola, Joa
Cort d'amor: senyoretes Enriqueta

quima Pujol, Graciella Ribó, Enriqueta Rovirosa,
Rosa Ribó y María Sedó.

Englantina: Josep Burgas, ab la seva magnífica poe
segadors de Polonia» que avui publiquem.
Viola: J. Bosch y Romaguera.
Altres premis: Ramón Rogé, Aragay Massip, Joa
quim Folch y Torres, Barbany, Miguel Duran y
Tortajada, Neri Grim, Baucells, Adriá Gual, Climent
«Ariel» (el qual cedí son import la Junta de Protec
ció a la infancia,) Santiago Vinardell, Calzada y Car
bó, Duró Gíli y Felip Salvador Rosés.
Accessits: Jaume Martí y Morull, Josep M. Pi y Su
nyer, Ainé y Rabell, senyora Morlius, Caries Magrifiá,
J. Arús y Colomer, Antonia Boix d'Estebanell, Mestre,
sía «Els

a

MANEL VILÁ Y DALMAU
Poeta kuanyador de la Flor Natural en els
de Castellar del Valles.

Yocs

Fiarais

Colomer, Jaumandreu, Imante, Maciá, Domenech

y

Tintorer.
Don Xavier Gambús pronuncia el discurs de gra
cies tenint frasses de delicat elogi per tots els elements
que havien contribuit al Iluiment de la poética festa.
ELS DE CASTELLAR DEL VALLES
primer any de celebrarse la festa
en tant hermosa poblad& L'éxit fou espléndit, tal com
se mereixien els seus organisadors entusiastes.
President: Manel Folch y Torres, que -pronuncia un
discurs tant inspirat, oportú y nodrit de sana doctrina
com poques vegades s'hagi fet en festivitats semblants
Hi ha el progecte de publicar, en edició especial,
a questes brillants pagines
literaries. Homenatge ben

Aquest

ha estat el

merescut per cert.
El senyor Arús Colomer,

Secretar', dona a conéixer
la seva memoria alternada ab la lectura de les compo
cions premiades. Aixís ressaltaren més:les atinades ob
servacions del jove critic.
Flor natural: Manel Vilá y Dalmau, ab la seva poe
sia Amor, senyor qu' avui reproduim. Nomená reina de
la festa a la bellíssima Maria Teresa Caries Tolrá y
C°11.
Al/res premzs: 1. Montllor y Pujal, Pere B Tarragó,
T. Paradeda y Sala, Angel Garriga y Boixader, T. Cal
zada y Garbo, P. Salom Morera, R. Campalans y Puig,
Artur Masriera. J. Pujadas Truch, J. Vives Borrell, T.
Ayné y Rabell y Lluís Tintorer y Mercader.
Accessits: f Bosch y Romagueia, Enric Casasses y
Cantó, Josep M.a Morante, Calzada y Carbó, I Sala
Bonfill, Isidre Castells Casadejús, J. Granger, T. Bau
cells Prat, Ricart Arola, M. Roca Masdeu, S. Llanas
y Rabassa, S. Seguí Pou, E. Serrat Banquells, C. Ma
grifiá Soler.
El discurs de gracies, a arree del individuu del
jurat Pere Martí Peidró, corona dignament la incbli
dable festa Bellesa de forma y una altesa de concep
tes extraordinaria, foreo les notes sobressortints en
les paraules del orador que'l públic ovaciona.
.

@
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Els segadors de Polonia
Poesía

guanyadora

de

l'englanlina en

en

1794

els 7ots Florals

de Badalona.

vol ésse independenta, in-de-pen-den-tal
y que es deure de tot bon patriota
la defensa deis drets que se li neguen;
que Phern purgada ja, Petsegallada
del vell Protectorat; que la pubilla
té prou seny y es prou gran per trescar sola
caminadors ni dides seques;
que Western tips de pidolá endebades
y que, somorts sota caliu d'engunia,
hem arribat, cremant de passió y odi,
al jorn gloriós de répará injusticies.
Peerque he dit tot aixb, aixís, ab veu alta,
sense

—El

vostre nom,

quin

es?

—Sergi

Padlowski.

—0fici?

—Segador... diguena
Hont

sou

dallaire.

Dat?

—1-lont só nat? Vana pregunta!
m'heu vist, al bras, una ferida?
Dones si oferesc ma sane per'questa terra,

?Que

no

poden endevinar qu'ella mes mare.
—?Per qué os han detingut?
—?Voleo saberho?
Perque he dit lo que sento en un lloc públic,
y a fé que 110`III sabrá greu repetirho,
que 'a's daleix mon cor arrán de l'avis.
Devant de molta gent y ab ven potenta
perque'm sentís tothom, vells y criatui es,
he dit qu'es un traidor dé casa nostra,
tan superb com inepte, el qui aconsella
els agravis, els crims y les infamies
en contra deis polacs pels quals sent odi.

Que

de la llar fa

empenyentnos

poc

ens

arrencaren

lluites fratricides,
llensantnos a morir perquels fem nosa;
y mentrestant les tropes forasteres,
ubriagades de sang, els camps pren len
a

pie hostal y per serrall els pobles.
protectora, prusians y russos
y austriaca, que tots son uns, gent famolenca,
per

am

Que'ls

nostres

allau d'aventurera perdona-vides,
entraren com si tos la nostra patria
país per conquistar, y, al esser dintre,
li robaren els furs, tot trepitxantlhi
les llibertats guanyades ja fa segles
a forsa de doló y de sacrificis.
He dit a quatre venta y ab veu ben alta
quels delegats y embaixadors de Russia
cometen, insensats, crudels vileses
y s'entreguen a excesos y disbauxes,
naateix que aixti sigués, no una colonia

d'esclaus, ni un gran ducat d'ambiciosos,
sinó un bordell per escupirhl injuries,
per abocarhi a doll concupiscencies,
que no sembla sinó que s'emmirallin
en eixa emperatriu que ha sigut déspota
fins pel seu propi fill; en eixa reina
que dona el nostre trono a Poniatowski
pera pagarli els goigs del adulteri,
la carnbra del pecat, el Ilit impúdic.
—Massa haveu dit, paisá.
—Y he dit, encare,
extranya ques migri, la Polonia,
d'héroes oferta al sacrifici,
y I í tapen el sol perque no creixi,
tot prenentli, ab la Huna, el coló y l'anima.
Quens priven la defensa en els plets nostres,

que'ls
terra

el poder reial, y ens suprimeixen,
ab la constitució, el dret a la 'lengua,
al pensar y al sentir, y fins al aire
que reapirem... He dit que la Polonia
contra

y ab la mateixa exaltaeió y veemencia...

penó m'han detingut.
—?El capdill vostre?
—Non tenim, de capdill. Ni hi ha qui'n vulgui.
Tots son soldats allá hont hi ha avinensa
y bona comuni6 y franca armonía.
Un sereníssim cel brodat d'estrelles
ens está conternplant desde l'altura;
ell presideix Pesclat. No'n volern d'altre
de president, en aquest joru de testa.
?Coneixeu nostre escut? A liga blanca
en un fons de rojor: Sang y puresa;
y esperit son, deis colors, el simba'.
Vol di aix6 que tenim els polonesos
el pit ardent y ben tranquila llnima.
?Qué hi fa que en la enemiga soldadesca,
mercenaria gentussa sens vergonya
s'hi trobi lo pitjor de cada casa?
Més goig, encara, al enfonsalshi l'eina
sabé un que, si'ls envía a Paltre barri,
l'humanitat no perderá gran cosa!
cor

—?Ja saben, desditxat, vostres paraules
lo que poden costarvos?
—?Qué?... ?La vida?...
La vida de un mortal, ben poca cosa!
?No la doneu vosaltres, generosos,
en defensa d'un rei?... bé pot jugársela
un míser segador per la justicia
y per la llibertat de tot un poble!
JOSEP BURGAS.
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b'Flrt Catala

a

les Flmériques
BUENOS AIRES

L'Agrupació d'art escénic del «Casal Catalá, ha re
presentat, tal com várem anunciarne'l progecte, La fes
ta del blat den Guimera y Perm1tim den Puiggarf y
Esquerrá, obtenint un veritable éxit. En la primera
d'aquestes obres s'hi Iluiren la senyora Palacios y els
senyors Bosch, Pous, Tassi y Arderiu molt ben secun
dats pels senyors Tuve, Vall, Biosca y Alonso. Cal re
marcar especialment, a mes del treball deis protago
nistes, la creació que feu l'Arderiu del personatge có
mic al qual doná una gran intensitat de expressió.
Perm?lim interpretat per les senyores Palacios y Be
dós y els senyors Biosca y Alonso—que hi foren molt
aplaudits—feu passar una bona estona a la concurren
cia.
Se prepara per molt aviat una representació del
drama den Santiago Rusinol, L'hlroe.
--

—Continuen ab molt éxit, en el rnateix <Casal,» les
setmanals que iniciá en loan Torrendell. Du
gues se n'han celebrat últimament. La primera dedi
cada a un treball den Menendez Pelayo, hermosa
semblansa del nostre Milá y Fontanals.
La segona, destinada a comentar el drama den To•
rrendell Els dos esperas. Foren ofdes y rebudes ab ve
ra devoció aquestes conferencies
—El «Centre Catalát important entitat que presi
deix en losep Horta, ha sabut pendre una magnifica
actitut per honrar la memoria den joan Maragall.Com
a nota curigsa —y encoratjadora per tots :els
catalans,
—us envio, sencera, la carta, plena de emoció y entu
siasme patriotic, que fou remesa a la viuda del gran
poeta catalá:

gloses

«Sra. Viuda de
»Honorable

Maragall.

Senyora:

Els diaris arribats últimament de
Catalunya ens han portat la grata noticia de que us heu em
prés la noble tasca de colleccionar y publicar les obres com
pletes d'aquel' home extraordinari que no la gaire s'en va
anar cap a Pirnmortalitat, deixant un rastre de Duro vivfssi
ma que ja mai rnés s'apagará en la terra catalana.
»Ningú millor que vos, que varen tenir la ditxa de com
partir la llar y la vida y el pensarnent ab en Maragall pera
portar a bon teme aquesta empresa, per la qual mereixereu
bé de la patria. Y es cosa justa que, ja que varen estar uni
da a la seva gloriosa existencia terrenal, el vostre nom vagi
a travers deis ternos unit ab
el seis al devant deis llibres
que continguin els saborosos fruits de la seva poderosa in
teiligencia, y del seu u3agnánirn cor, y els cants magnifics
de que vareu ser la musa inspiradora.
»El Centre Cataltk de Buenos Aires es un reconeed'aques
ta Babilonia cosmopolita. hont els catalansanyoradissos ens
reunim pera professar el culte de la llunyana patria y de la
dolsa !lengua, verb de la nostra rassa, que'l vostre plorat
rnarit tant va ennoblir y elevar.
»Alguns deis nostresconsocfs que van tenir la son de co
néixel y tractarlo ens comuniquen Pernoctó y la veneració
ab que pronuncien el seu nom. Tots hem aprés d'estiman°
y admirarlo. En aquestes terres americanes s'han donat
lectures públiques deis seus versos. Les seves enseayanses
han sigut Ilegides ab devoció y seguides pels esperits escu
Bits. La prempsa peribdica ha repetit continuament el seu
nom a les multituts discretes. No fa pas molts dies que un

deis dos diaria :Inés importants de Buenos Aires, «La Na
ción», per boca del ilustre rector de l'Universitat de Sala
manca proclarnava a n'en Maragall una de
les més grans
glories europees deis temps moderns.
»Per tot aixó, el «Centre Catalá» de Buenos Aires alhora
que us trasmet la Meya entusiasta felicitació, vos prega que
volgueu concedirli l'honor de figurar entre'ls que contri
buiexin a la publicnció que us ernpreneu suscrivintse per
un exemplar en paper xaponés y
un en paper de fil de
les
Obres complertes de don Jóan Maragall que us agrairá Ii
envieu tant prompte com surtin a Ilum.
»AixIs que s'hagi establert preu a dita publicació, vos pre
guem que'ris el vulgueu notificar pera enviárvosel tot se

guit.
»Beben, senyora, l'expressió de la nostra respectiva con
sideració.—Josep Horta, President.—J. M. Pichot, Secretan.

HABANA
L'Orfeó Catalá d'aquesta ciutat ha fet construir,
molt acertadament, un escenari en son domicili social
desitjós d'acullirhi y honrarhi l'art dramátic. L'Orted
es la primera entitat catalana de Cuba que tindrá es
cenan i propi. Cornvé ferho constar aixís, en elogi deis
associats.
Ab l'hermosa producció de l'Iglesias La mare eterna
tou inaugurat aquest teatre. Tots els que prengueren
part en la representació se portaren com a verttables
artistes, especialment la senyoreta Cecilia Busteli, que
tot y sent cubana té un amor intens a lo que sigui de
nostra terra y tant ara com en totes les vetllades que
s'han organisat ella sempre ha volgut péndrehi part.
El jove Narcis Colla Ya desempenyar el paper de «Flo•
renci» admirablement, fent conrnoure al auditori al
recitar als pagesos aquelles vibrants poesies que, com
es sabut, enjoien l'obra. Se caracterisá molt bé. En re
sum: un gran exit per l'autor y els seus
entusiastes in

térprets.
Per fi de festa se posá en escena la gatada den
Pitarra La butifarra de la Ilivertat Rxecució, arrodo
nida. L'Enric Llorens, mantenint constantnient la ria
lla viva entre els espectadors.
Acabada la funció teatral, el mestre Joan Gay tocá
magistralment algunes composicions. També's Iluhi
forsa l'aficionat Josep Arenas.
Cal remarcar que les obres escéniques foren dirigi
des per en joan Gay, molt acertadament. Heusaquitin
músic que lo mateix se posa davant de una nutrida
massa coral o orquestal, com munta al escenari y ar
monisa degudament les obres declarnades.

.1
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•3OCIETAT5 RECREATIVE5°
Café Asturias (Corts 513)
Les obres Eh vells, El místíc, Gent de
platja y El pronunciament, varen agradar
a la concorrencia, con] Florar violes, interpretades el dijous, feren les delicies

nyors Comas, Forga, Clapera, Llasat y
Vera.
L'estrena Buscant &mes, del senyor
Matamoros, ten distreure al públic, obli
gant al final a ter sortir al autor.

del públic.
La tasca de la senyoreta Pallarés y se
nyores Guart, Cotó• y Antigas, com els
senyors Casals, Estefa, D'a, Monné, Cosiu, Rovira, Mas y Monreal, bu lloable.
El nornbrós pábilo no escatima'Isaplaudiments a n'aquets aficionats prou co
neguts a Barcelona.
Ateneu

Per
ciades

Obrer del districte :II

diumenge a la tarde, hi ha anunIps obres Per una capa, Neus, (es-

trena en

Ateneu Obrer del distre II
Tots els aficionats que vulguin fer co
media y's vulguin allistar en la cona
panyla que's formara aquesta temporada
el «Ateneu Obrer del districte II,»
en
poden pasear sois els dimars, dijous y
dissabtes, a les nou y miga del vespre
per la Secretaría de la Secció Dratnatica
d'aquest Ateneu (Mercaders 38-40,) fins
al día 7 de setembre que's tancará la

Insta.

aquest local) y Mala nit.

Hi ttaballaran a Inés de la novella actriu Srta. Escriu, els senyors Salom,
Ventura, Brunet, Marius y Morera (ger-

mans.)
Valentí (Cometí de Cent.)
mes de una comedia castellana, sq,i
representaren les pesses Un beneit del
cabds y La tea de la discordia (valencia.)
En l'execució hi treballaren, a Inés de
la senyoreta Cases, els senvors Gausi,
Ateneu

A

Conde, Ferris, Beolloch, Zaro, Perelló,
Pol y Golf. Tots ells hi posaren bona yoluntat per sortir airosos, cosa que logra
re n sense gaire estor s.
Centre Salesians (Floridablanca)
L'obra Fans d'or, bou el drama escu
llit y que's presenta bé escénicament,
ensaigs per cau
encar que manca nthi
sea contraries a la voluntat de sos intér
prets,els quals hi posaren tota la bona fé.
Saberla que tenen en preparació El
cant de la sirena, de Milla Sunyer, el
Somni de gloria, den Graells y Com les
Ólives, den Boquet
Centre Obrer Calasanci
Sabern que s'ha fet cárrec de la direc
ció d'aquesta entitat el conegut aficionas
don Josep Gost.
També Babero que comensará ses tas
ques ab una testa torsa artística, posant
ca
en escena lo més escullit del teatre

tblic.
Elenc Artíatic

(Cineltn)

En aquest espaiós local, han coinensat
els ensaigs del drama en tres actes del
senyor Graells, Cap al cim, que será po
sada per festa inagural el día 8 de setem
bre. L'obra será dirigida per don Joan
Berenguer y presentada ab tota propietat.
També prompte hi tindra lloc l'estre
na del drama A ubagues y soleis, del Sr.
Pero Boquet.
Club Foment
Don Gon.kalo o l'orgull del gec, den
Llanas, aná cona una seda, rnercés a la
bona execució que hl dona la senyoreta
Jora y germanes Virgili, coro els se

Ateneu Grasienc
Per la testa major, día i 5 del

corrent

companyía Capatons-Sala posa

la

en

es

la traducció en quatre actes Magda
y el poema den Husifiol La verge del mar
En conjunt tots els elements de la cona
panyía feren un treball aprofitós y dig
cena

ne

d'elogi.

Circol Catélic (Gracia)
Darrerarnent s'ha representat el dra
de paper. Sols
ma en tres actes Lo full
donaren un poc de relleu en l'iuterpre
donare
els aficionats senyors Martí, Pi y

1--Cort Angélica Sant Lluís Gonsaga

(Gracia)

Durant els dies 15 y 18 y alternant ab
obres castellanes se posaren en escena,
Ola
en primer lloc, el mondlec Mestre
guer, interpretat pel senyor Milla ab no
gaire acert; després seguiren les obres
inglés r El sant del
en un acte L. últim
amo, distingintshi els senyors Nicolau,
Montero y Ferrer.
Ateneu Obrer (San/ Andreu)
La cornpanyía que dirígela el jove Ma
rían Cortés, representa el drama del emi
nent Iglesias El cor del poble.
La Sta. Fernandez tingué moments
felissos.
Els joves Cortes, Faxó, Piferrer y Se
lnnt molt bé, sobretot aquest últim que
esugué rnolt encertat
Per pessa Un (ros d'home que satisfeu
senyoreta,
rnolt. Fou ejecutada per la
Fernandez y'ls Srs Cortés Piterrer y
Andreu.
Envelat de Vallvidrera
El día 14 del corrent, la campanyia
Guitart Sanchez posaren en escena en el
l'envelat, la co
teatre improvisa t dins
media en dos actes den Crehuet Flors
Violes y un altra de castellana. Prengue
ren part en dites obres les actrius senyo

tFernández.

Cireol M. Instructiu (Gracia)
Baix la direcció del senyor Guardiola
el día :5 del corrent, el
se representa
drama en tres actea La creu de la masia.
ab una execució bastant deficient.

retes Santolaria, Matas, Castillo, Farnell,
Xitrá, Illescas, Cabaltero y Martinez, y
Srs. Guitart, Daroqui, Galcerán, Sanches

Ferrero. Més afortunats estigueren
la primera que en la última sobressor
tint en aquesta la senyoreta Santolaria y
el Sr. Daroqui.
y

en

-

DE/1105TRE5
COPRESP0115A
una interpretació ajustadíssima tots ala
Sabadell.—Centre Sabadelles» (Ge
qu'hi prengueren part especialment el
lats.) En la fundió de la seunana pasas
distingit actor Alexandre Nolla y la:se
cómic
da s'ha representat la joguina
papera de
lírica, en un Fide, Uu mústc de Regimcnt. nyora Rovira, que en sos estigueren
v «Benjamine»
«Lapistolle»
psssat
«Societat Choral Colon.> El
inmillorables.
diurnenge representaren la comedia de
Vinalish l'espectacle ab la comedia
l'Amarais E/: tremendos, y la xisto
Gent
d'ara, den Coca y Va Ilmajor.
policía,
den
Rusinol
El
bon
sIssima obra

qual interpretació

deixá molt que de

sitiar.

Capellades.--aLliga

C. 1. y A.» La
el primer actor
Antoni Piera, va representarnos, el día
15 del coarent, primer de la fasta major,
li traducció:Laj Xocolatereta, donanthi

companyla qua dirigeix

El nombrós y escul lit públic qu'om
local de gom a gom, va cele
brar moltíssim les situacions cémiques
que taut abundoses son en les susdites

plenaval

produccions.
Llastima d'haver comensat tant tart,
una part del pilblic va deixar d'oeste
tir a la reptesentació de.Gent d'ara.

car
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L'aspectacla

va

acabar

a

les quatre de

la matina.

Aronys de Mar.-111 día 10, la com
panyía que SCLUEI al Teatre Euterpe de
Mataró, representa

en el «Ateneu
Are
nyenc» una producció castellana y el
sainet de moda El pintor de mirad«,
en qual execució agrada forsa l'estnerat
treball del actor cómic senyor h'duard
Torres, qui SH veje wolt b-n secundat
per les senyures Xifreu, Coto y Pujol y
ala senyors Bozzo, Rovira, Marti, y Cer
vera.

Hospitalet.—En plena

festa mejor,
«L'Arnaonta» celebraren una (unció
teatral, en la vet la del die 16, siguent
represen tades les obres El pati blau, den
Rusillol; Cantores de primavera, estrena
den Divi Pafiala, y El bon !ladre, den
Bona vía.
Com que de descapdellar aquest pro
grama se'n van cuidar prestigiosos ele
menta del
tearre catalá, no cal dir que
l'execució de les tres obres bu excelen t.
y aixt ho demostraren eta aplausos de
dicats o la seoyora Verdier y senyoretes
Mestres (R. y A.) y N'ornes y ata senyors
San tacana, (qui encapsalava la compa
nyía) Guizer, Bardem, Boyé y Morera.
La °brete estrenada, del jove literat,
Yeti( d'aquesta població y rnolt apreciat
colaborador de LA ESCZNA CATALANA, en
A. Div1 PaEella, ea un deliciós idili en
un acte, escrit ab forsa correcció de diá
lec, que pinta ab colora vius muja dot
zena de tipos tiples, de casa,
deliciosa
ment observats y portats a lea tenles ab
un desprendiment no gaire cornil entre
autores novells.
El ser, dones, aquesta la primera pro
ducció teatral del senyor Diví y reconei
zent en eh l bones condiciona com
es
criptor, es de preveure que de la ploma
d'aquestjove autor poden sortirne bones
obres dignes de catalogarse en el reper
tori de nostre Teatre Nacional.
a

Tal com s'havía anunciat, en el «Ca
ssino del Centre» foren r-Tresentades
per la companyía Borras, les obres den

Rusinol La bona gent y El pintor de mi
racles.
Magistralmeut el senyor Borras y la
senyora Baró El sonyor Capdevila, no
table. Y tots els demés ajudaut a l'her
mosíssim conjunt, sobressortint,també,
Ilurs qualitats.
La distingida concorrencia, en ateució
de justicia, aplaudí entusiasticement al
final de tots els actes.
«Centre l>. Republicá.» Día 15. Ele
aficionats de la casa, ab la cooperació
de lea (letritas senyorea Baró y Prats, re
presentaren L'escorsó y Tal hi va que
no rho ereu. Abdues obres obtingueren
notable interpretado y basta n t correcte
coojunt, per lo qual tenirn el gust de
felicitar encoratjadorament a lssenyors
Gabarro, Mon, Llopis, Salvador, Corti
na, Den, Boleda y Farrés.
Mataró.—«TP8 tre Euterpe.> La com
panyía Morera-Massip, escullí pera el
dijous día 15, per la tarde, una Iluida
fundó composta de la traducció en dos
actes Mirallets per eassar aloses, que va
divertir forsa a la concorrencia.
L'aconteizement de la tarde sigue la
repetido, a prees de molts concorrents
que no poden assistir a les funciona de
la
nit, de la obra lírica de Guimerá,
música del ilustre Morera, La Reina ve
lía, per les mateixes parts y constes del
«Orfeó Mataroní> y els soliste. Agell, te
nor, y Vila, beriton, que va resultar un
non
triomf per la companyta y espe
cialment per la genial actriu senyora
Morera.
En la fundó del diumenge a la nit, po
saren en escena
la traducció Lo Hit del
capita, que fou interpretada per l'actor
cómic senyor Torres y acornpanyat per
el galán joya senyor Furquet y la senyo
reta Ortiz, que estigueren molt ben en
caizats y feren passar un rato de bon
humor a la concorrencia.
Y derives representaren la comedia
den Llanas, Don Gonzalo o l'orgull del
gec, que baix la direcció del actor Sr.
Maasip y els intérprete senyors Furquet

Martori y les actrius
Ferrer y Pujol, logra

senyores
Tm

Morera,

bou éxit.

«Lentre Republicá Federalista Radi
cal.> Ha deixat be formar part de la di
receló del quadro de aficionats del es
mentat Centre, el serryor Tomás Ribas
y Julia.

Castellar del Vallia.—Dissabte pes
sat, vigilia de la testa mejor d'aquesta
població, la companyta dramática que
dirigeix en Jaurne Borras, va donar,
bala els auspicie de la agrupado Ifric
dra manca «Esbart Teatral>, una escu
Ilidtssims fundo en el testre del «Centre
Castellarenc>. La qual va veures suma
ment

concorreguda.

Va posarse en escena la interesantís
sima comedia den Jowep Morató El Tre
sor. La que va tenir una
execució aca
badíssima per part de les senyores Baró
(Emilio y Antonia)y deis senyers Borras,
Capcevila, Bello, Bardem, Donato, Gal
cerán y Guixer, la tasca deis quals me
rasqué sovintment els aplaudiments del
auditori.
A seguit, el senyor Borras interpretá
ab gran riquesa de matíssos el popular
monólec de l'Angel Guimerá Mestre
guer essent ovscionat al finalisar l'obra.
Com obsequi al públic, y en corres
pondencia a les demostracions d'entu
siasme de que se'l va t'er obgecte, el no
table actor va recitar ab forsa justesa la
poesia del esmentat autor «En Japet y
la Japeta> la qual Ion molt celebrada.
Coco a fi de fasta va representarse la
xistosa jogina cómica den Salvador Bo
navía Servei d'estiaje en la qual varen fer
les delicies del públic les senyores Baró
y'Issenyors Capdevila, Galcerán, Guixé
y Bello.
En resum, pot dirse que Ion una
agradostasima vetllada, de la qual né
guardarán un bon recort quants varen
assistirhl.

Cei

Bozzo, Torres, Rovira, Cervera, Martí,

Ab el número d'avui, doncs, tornant a lo usual, van
32 pagines de l'obra (que,corresponen als nostres sus
criptors.) Tenim en cartera, per omplir les setmanes
que faltin per obrirse la nova temporada del Sitial
cat d'Autors (vol dir abans de tornar actualissims els
fol)etins de la Revista) altres magnifiques produc
cions, també ben populars, pertanyents al Teatre
Catalá.
cD
L'ÉXIT DE «LA DIDA.»—Promettem, al comensar a
Les 16

págines

de la gran comedia den Pitarra

LA DIDA
quedárem
repartides abans

deure en el número anterior, serán
d'acabarse d'editar la mentada pro
ducció dintre la nostra Biblioteca. No insistirern mes
sobre aqnesta aclaració
que

1

a

repartir aquesta obra, publicar algunes

notes

gráfiques

ben curioses que hi fessin alusió
La caricatura que avui reproduim, presa del «Ca
lendari del Xanguet> corresponent a l'any 1873 diu
ben clara la forta anome2ada assolida, en son ternps,
per la deliciosa comedia Pitarresca que vegé represen
tar tot Barcelona.

L

ESCENA CATALANA

A

degut al malaguanyat Tomás Padró El
publicá era tamos Catalunya. Son
periódic
editor fou l'Ignoscent López Bernagosi, popular lli
breter. Y'l dirigra l'eximi autor dramátic, avui entu
l'obra del Sindicat d'Autors, don
siasta cooperador
Conrat Roure Pau Bunyegas) la esquisida atnabi
El dibuix

es

que 'I

a

en

a

litat del qual devem aquest bon recort y les referen
cies que l'acompanyen.
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Prbairnament tindrá lloc en el teatre Olimpo (Mercaders,
38 y 40 el bero-fici de la gentil y distingida actriu senyo
Magda,
reta Carme Buxadós, representantse la traducció
desernpenyant la prota;zonista la Beneficiada y essent se
cundada per valiosos

elements

de

la

agro pació «Intima».

CD
La Comissió executiva del homenatge a l'Ignasi Iglesias,
fir
ha passat per aquesta redacció a recullirnos els plecs ab

blic. per 2a Gscena Catalana.) 2
ha germaneta, Folch y Torres, dos

(Publicada per ea escena
Catalana.)
ha Verge del Mar, Rusinol, un acte.
(Publicada per Antoni López.)
actes.

1'50
I

El despatriat, Rusinol, tres actes.

(Publicada per Antoni López.)
ha forastera, Parellada, un acte.
(Publicat en un suplement de ea

1

Gscena Catalana )

mes.

Desd'avui fins al a de Setembre, queda oberta, en els ma
teixos Ilocs ahont se recullien adhessions, una suscripció
céntims, pera'Is gastos que
voluntaria, cuota mínima
o
porti l'enquadernació de l*album que formarán els esmen
tats

plecs.

prempsa diaria se tara saber tot lo referent saques
aixls com també la data de l'entrega del album.
En nostra administració, doncs, s'admeten donatius.

Per
la

la

suscripció

IZZD
Uns originals y elegants programes anuncien el beneticí
de la a precia ble actriu Pepeta Persiva, el qual s'efectuará
el día 31 en el «Centre N. B. del districte IV» ab el drama
den Guimera La Reina Joya, corrent eta papers dels proto
gonistes a cárrec de la beneficiada y del senyor Victoriá Jo
hannus; se representará també, interpretat per l'eminent
actor Jaume Borras, el monblec Medre Otaguer.

Vint angs després, Bonavia,
acte.

(Publicat

en

un

un

suplement

de ea $scenz Catalana.)

En Doan Bonhome, Pous y Pagés,
quatre actes. (Publicat per ea

&SCerta Catalana.)
El gran Flleix, Puig y Ferrater, dos
actes. (Publicada per &1 Tea
tre CatHa.)
Dissabte de Gloria, Fokh y Torres,
un acte. (Publicada per en $s
cena Catalana,)

5.
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1'50

BONAVIA

OBRES ESTRENADES
PEL

SINDICAT D'AUTORS
QUE'S

TROBEN

DE

VENDA

EN

V1NT ANYS DESPRÉS
COMEDIA

NOSTRE

EN

ADMINISTRACIÓ

UN

ACTE

Preu: 35 céntims.

1E1
PESSETES.

Flors de cingle, Iglesias, tres actes.
2'50
(Publicada per e'avenl.)
Corre Corretes, Burgas, un acte.
(Pub. per ea Gscena Catalana.) /
h'Estiuet de Sant Martí, Apeles
Mestres, tres actes. (Publicada
2
per qa Gscena Catalana.)
El pintor de miracles, Rusinol, un
I
acte. (Publicada per A. López.)
El tresor, Morató, tres actes. (Pu
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PESSETES.

ha tasca,

un

Montanges blangues,
Els gitanos, un acte.
Els jambus, un acte.
imprewapIci

1

acte.

rit' 1..4

tres actes.
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