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DONYA DOLORS D E L H O M , eminent actriu catalana que morí dilluns passat, v í c t i m a de dolorosa i llarga malaltia
L a senyora Delhom en l a «Rosó», del drama den Guimerà «Mossèn Janot»
Fots. Arenas
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Thora que escrivim aquestes ratlles
sentim dins nosaltres una fonda emoció, que s'ha de traduir ben aviat en una
immensa alegria o be en un desencoratjador des-engany.
E l geni de la Comèdia, que acaba de
triomfar sorollosament a Madrid, amb
èxit definitiu, està oferint-se actualment
a Tadmiració dels catalans, i heusaquí el
motiu de la nostra inquietut.
Confessem-ho llealment: tenim por de
que aquella ingratitut envers els nostres
ingenis, malhauradament comú a Catalunya, ens fassi avergonyir davant de l'acullida franca i sincera que l'intelectualitat
de la capital castellana dispensà al catalaníssim Adrià Qual, que noblement, esclau
del seu art, sense segones intencions ni
amb finalitat de conveniències polítiques,
ha dit meravellosament lo que ell sab de
Teatre, que es molt.
Però també cobegem l'esperança de
que'l nostre poble, que sent en ses entranyes els dolors d'una nova vida que va
a néixer, i que aspira a una major elevació
cultural, ha de respondre amb el seu entusiasme a les memorables festes del Teatre
que aquests dies està donant, en la nostra
ciutat, l'Adrià Gual.
Res s'ha fet fins ara a Catalunya en matèria de Teatre, i poc fóra de la nostra
pàtria que ho superi, com l'esplèndid monument que l'inteligencia de l'ilustre autor
del Misteri de dolor ha aixecat al geni de
la Comèdia, torre de robustes proporcions,
d'esveltesa ideal i d'arquitectura armoniosa, amb profusió d'artístics detalls i exquisides filigranes de composició.
Amb tot i ser interessantíssims els as-

sumptes tractats per en Gual en aqueixes
conferencies, que obren un nou camí a la
investigació històric-crítica del Teatre, lo
remarcable i sorprenent es la manera novíssima i original amb que l'eminent escriptor ha desenrotllat les seves idees, fugint de l'estil clàssic, àrid i pesat, de les
disertacions acadèmiques. En Gual ha
triomfat a Madrid, tant pels seus coneixements en coses de teatre com per la diafanitat i elegància de les seves converses,
exposades amb mètode i comprensibles
sense tortura de l'imaginació de l'auditori,
que'n recullía una agradosa sensació artística, i faran inoblidables aquelles solemnitats de l'esperit i de la bellesa.
Ja sab l'Adrià Gual 'com se l'estima en
aquesta casa, i una vegada més EL TEATRE
CATALÀ fa pública l'admiració que sent
per l'home, l'únic actualment que pot realçar el Teatre de Catalunya, donant-li una
organització perfecta, i excita a tots els
que's diuen aimants de les glòries de la
nostra Pàtria que ajuntin el seu esforç al de
l'Adrià Gual, que amb la seva energia
i abnegació està posant els sòlids fonaments de l'Art Dramàtic Català, orgull
nostre i emulació-pels extranys.
El Teatre de Catalunya, ufanós i esplèndid serà si els catalans volem, i la voluntat
que posem en aquesta creuada serà la
demostració palpable de la positiva vàlua
que té i'amor que diem sentir per la
X
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primers freds i Mossèn Janot, deixaren el
nom de l'actriu a una alçada envejable.
Circumstancies d'orde purament particular obligaren a la senyora Delhom a deixar prematurament l'escena, en la qual havia nascut i per la qual tant amor sentia.
Queda fet el mellor elogi de l'actriu amb
dir no més que'ls quatre o cinc anys que
com artista havíem passat sense veure-la,
no havien sigut prou pera fer-la oblidar
dels bons aficionats.

ILLUNS passà a mellor vida la que fou

distingida actriu del nostre teatre
donya Dolors Delhom; filla i deixebla
alhora d'aquella gran figura que's digué
Carlota Mena.
Sense assolir el mèrit i el renom de les
grans celebritats, arribà la senyora Delhom
a ocupar en l'escena catalana un lloc al
costat dels artistes més en boga. El seu treball se distingí sempre per una remarcable
discreció i un excelent bon gust.
Els primers entre'ls nostres autors dramàtics, fiaren a la senyora Delhom l'estrena
de no pocs personatges de primer terme.
Ara mateix, sense forçar gens la memòria,
recordem a la senyora Delhom en un seguit de papers importantíssims, algun dels
quals, com els d'Els vells, El místic, Terra
baixa, La mare eterna. E l camí del Sol, Els

A l'eminent Enric Borràs, el seu espòs,
actualment a terres d'Amèrica, als seus fills
i al seu germà, l'estimat actor senyor Delhom, l'expressió del nostre condol.
Al teatre de la terra, resignació pera soportar aquesta nova i dolorosa pèrdua, que
ve a sumar-se a les moltes i sensibles en
poc temps experimentades.
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LA N O S T R A H I S T O R I A
EN EL TEATRE

EN LA DOLÇA VISIÓ MATINAL
Un silenci gran invadeix ma cambra,
h sol en mon llit penso amb restimada.
Pel finestró obert veig la volta blava,
i el sol, que sos raigs extén enlairant-se
per sobre les flors que cuida la mare,
jardinera humil i escaient imatge.

II I ÚLTIM

Jo sol en mon llit veig la galeria,
palau encantat de mes fantasies...
Quem plau des d'alli, quan el dia expira
contemplà els estels i la llana amiga
pensant dolçament amb la meva aimia,
mon somni real que'l cor divinitza!
/ acluco mos ulls... i evoco les Unies
de les grans belleses de la Grècia antiga:
i entre elles Jo h i veig, severa, bonica,
la figura excelsa de la meva aimia,
que amb son cos gentil aquells deus domina.
r • s
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En tant, en mos ulls, entrant en ma cambra,
el sol esplendent va furgant debades.
JOAN M A L A O A R R I O A

|N nostra volguda terra la
generalitat de les coses
dignes troben fort ressò
i en totes les esferes i ordes de la vida, se treballa amb aquella activitat i seny que han sigut
sempre les característiques de nostra manera
d'esser; tot allò que's refereix d'un modo
més especial i directe a lo que constitueix
l'essencia de Catalunya troba un apoi més
eficaç, es objecte d'estudi més detingut;
aixis succeeix amb la llengua, el dret, les
arts i l'Historia, que són les notes indiscutibles de la personalitat de Catalunya. De
totes elles la última, a pesar d'esser una de
les que té més interès i més força, es per
desgracia també una de les més oblidades,
una de les que compta amb menys recursos
pera'l seu desenrotllament. Tristytristíssim es
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tenir-ho de dir, la nostra Historia es poc coneguda, fins per aquells que, per la seva cultura a ilustració, tenen obligació ineludible
de saber, d'estudiar lo que'ns es propri
abans que conèixer lo que es extrany a
nosaltres i a nostra pàtria. ^Es que, per
ventura, els autors dramàtics catalans també
la desconeixen l'Historia de Catalunya?
No ho crec ni ho vull creure, ja que si així
fos quant més haguessin fet en bé de la
pàtria, més incomprensible, més monstruosa fora la seva conducta; no, jo crec
fermament en el seu patriotisme; tantes
voltes demostrat; jo crec que si no ho han
fet es perquè no han reflexionat prou sobre'I particular, perquè no tenen a mà els
medis que's necessiten pera posar en pràctica aquest pensament.
Si una de les aspiracions dels nostres autors es presentar en ses obres l'ànima catalana amb la proprietat proporcional a la seva
grandesa, es evident que enlloc com en
l'Historia la trobaran tant justa, tant definida,
car a Catalunya com en les altres terres l'esperit nacional se forja en la realitat de la
vida, i en l'elogüencia dels fets es ont se
manifesta el seu temperament. Devegades
els detalls més petits, els aconteixements
més insignificants, són el retrat viu de la
manerad'esserd'unpoble; devegades aqueixos mateixos fets, a pesar de la seva manca
d'importància, donen a conèixer un hèroe,
un gran home dintre'l qual batega tota
l'ànima de la raça. I això precisament es
lo que passa en la nostra Historia, en la
qual totes les figures que enaltiren el nom
de Catalunya porten, abans que altra cosa,
l'expressió de nostra manera d'esser, del
nostre caràcter; si volem exemples vivents
d'aquesta afirmació no tenim més que obrir
les pàgines brillants de l'Historia; allí es ont
trobarem les figures excelses d'aquells monarques, els més grans de son temps que's
diuen el Conqueridor, Pere el Oran i Jaume el Just; es ont trobarem dignament encarnades les virtuts cíviques en els V i natea, Fivaller i Claris, l'esperit d'heroisme
guerrer hi està representat pels Rogers de
Lluria i de Flor i per en Rafel de Casanova,
l'ànima d'una dóna enèrgica, en Trine-

sindis, l'amor de mare, en Mafalda, lasantetat de vida en una Isabel; fins la desgracia
i l'adversitat s'encarnen en les tristes figures de Jaume el Desditxat i el príncep
Carles de Viana. Quantes i quantes celebritats no'ns presenta, ademés, l'Historia,
en tots els ordes, que són dignes de l'admiració i de l'homenatge més sincer! Quants
i quants episodis interessants que, convertits
en altres tants quadros escènics, captivarien
l'atenció i la simpatia del públic!
L'importància i la trascendencia que representaria pera Catalunya el posar en pràctica aquest pensament faria necessària una
representació a ella proporcional, sobre tot
si's vol que tingui aquell interès que ha de
tenir una cosa d'aquesta naturalesa; per això
són precises dugués coses principalment, la
veracitat i la proprietat, sense les quals se
correria el perill de caure en inexactituts
i equivocacions sempre lamentables; aquesta es la única manera d'evitar incorreccions
en el desenrotllo de l'argument, que al'esser
posat en escena ha d'estar quelcom modificat, i fins a voltes es necessari fer-hi intervenir algun personatge de segon orde, que,
degut a la manca de noticies històriques,
pot originar, si no's va amb molt de compte,
coses impropries del cuadro i de l'obra.
Tot això requereix, evidentment, un estudi detingut de les costums, trajos, etc, lo
que suposa un treball seriós i conciençut;
si's fa de la manera deguda, l'èxit es i n dubitable, i els fruits que pot produir són
ben positius; en primer lloc l'educació
i l'instrucció del públic, que al veure tant
gran a nostra Catalunya, cada dia l'estimarà
més i més, aprenent a treballar per ella i pel
seu renaixement amb fe, constància i amor.
j . DE CAMPS I ARBOIX
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N o v e t a t s . — La temporada del Grand Guignol es acabada.
Difícil es donar als nostres llegidors una
nota detallada de tot lo que s'ha fet, p e r q u è
fora precís que aquesta secció, purament informativa, o c u p é s tot el n ú m e r o . Tant g r a n es la
quantitat d'obres donada a c o n è i x e r per en Sainati i la Bella Starace.
El dimars se d e s p e d í aquesta notable c o m panyia, essent la funció de comiat a benefici
d'en Sainati, i posant-se en escena Un bado per

beneficenza. Un satto di buon costumi, La
grande morte i L'operacione del Dott. Leverdier.
En totes les obres el beneficiat, j u n t amb la
seva esposa, fou a p l a u d i d í s s i m , tributant-se'ls
al final una o v a c i ó sorollosa que semblava i n acabable.
Les representacions del Grand Guignol,
doncs, han estat un èxit notable, al que no ha
deixat de c o n t r i b u i r poderosament l'excelent
treball dels actors que les han interpretades.
Saludem-los cordialment i desitgem-los que
quan tornin t r o b i n el p ú b l i c m é s p r o p i c i en
correspondre amb la seva presencia als m è r i t s
de tant notables comediants.
H a debutat ja la companyia italiana, en
la qual h i figura l'hermosa Lyda B o r e l l i , i els
frenètics aplaudiments del p ú b l i c han consagrat l'art exquisit i insuperable de l'eminent
actriu.
La Raffica, d'en Bernstein, obra ja coneguda a Barcelona, fou la triada pera'l debut, i
malgrat el prejudici dels que van al teatre a fer
comparacions, cal d i r que la Lyda Borelli i els
^eus triomfaren definitivament.
El conjunt de la companyia es excelent, i la
presentació i m m i l l o r a b l e .
Ja veu en Le Bargy com no'ns cal veure representar als artistes en el seu marc pera reconeixe-ls el seu m è r i t positiu, i pera admirar la
major cura i respecte que tenen els actors italians en la p r e s e n t a c i ó de les obres, encara que
vagin de tournée.
I es que una cosa es l'art, i l'altra el negoci.

PARlS
En el teatre Réjane's representa una obra Ames
sauvages, deSévérin Mars i Camila Clermont, que
un espectacle d'art, interessantíssim, amb caràcters ben estudiats i dibuixats amb destresa, i que
pel seu bell llenguatge es una joia literària.
ris clar que no'ns trobem davant d'una producció
genial, d'una d'aquelles obres estupendes que apaeixen de tant en tant, però sí que Ames sauvages
es m drama exquisit, modern, molt estimable.

iiiuri!i

Es el cas d'una histèrica, professional de l'exaltació i de la mentida, que pertorba la vida tranquila
de sers inteligents i ben equilibrats.
Maurici Flamant, autor dramàtic, viu feliç amb
l'amor de la seva esposa Susagna i el seu fill René.
El germà petit d'en Maurici, Joan Flamant, químic
d'un caràcter una mica extrany, es el promès de la
germana de Susagna: l'Andrea. Ja fa temps que tots
se preocupen de la fredor de relacions entre ambdós
joves, quan apareix l'hermosa Cristiana Duharllier
una amiga de l'infantesa de Susagna, una dóna graciosa i atractívola, que ha conquerit desseguida tots
els cors.
Tots l'estimen en aquella casa, i especialment
l'extrany Joan, que la besa furiosament a la boca
quan estan sols, i perxò el projectat matrimoni s'aplaça. Andrea ha sorprès, sense ser vista, les carícies dels dos aimants, i fuig afollada.
Cristiana, després d'haver robat an en Joan i de
fer-li rompre el seu casament, s'oblida ja d'aquesta
passió, i no pensa més que en conquerir l'amor de
l'altre germà, Maurici. En Joan, seguint els concells
de Cristiana, se'n va a Alger; la seva promesa A n drea entra en un convent, i abans visita a la seva
germana, permaneixent alguns dies en la casa. Cristiana aprofita aquesta ocasió pera p r e g a r à l'Andrea
que la perdoni, i l i prega sobre tot, obtingui de la
seva germana la paraula de no revelar mai al seu marit el veritable motiu de la seva entrada en el convent. Aquest desitg de que'n Maurici ignori les
relacions de Cristiana i de Joan bastarà pera despertar la desconfiança d'Andrea.
El tercer acte passa ja a casa de Cristiana, qual
marit, comerciant en petrolis, està a punt de quebrar. L i són precisos quatre-cents mil francs pera
evitar la ruina. La seva dóna, al dir-li que ho sab
tot, l i entrega quatre-cents mil francs que ha pogut
procurar-se amb prodigis de destresa. Ja resulta extrany que Cristiana hagi pogut reunir en pocs dies
una suma tant considerable; es que ha fet venir depressa d'Alger an en Joan pera que l i dongui dos
cents mil francs. I quan Cristiana té els diners fa
compendre an en Joan que ja no l'estima.
En Joan, foll de ràbia, s'amaga en el jardí, i ben
aviat veu que un home entra a casa de Cristiana.
En la fosca, se tira damunt d'ell, i reconeix al seu
germà. Joan, desolat, comprèn que ja no pot pensar
amb Cristiana, i veient que'l seu germà moriria de
dolor si hagués de renunciar-hi, l i cedeix el lloc.
Maurici abandonarà la seva dóna i el seu fill pera
fugir amb Cristiana; mes en el moment de la fugida,
Susagna, desesperada, va trobar a Cristiana, i amb
l'energia que dona la desesperació, l'amenaça amb
matar-la si no l i torna el marit. Ella sembla consentir-hi : la Cristiana mateixa aconcellarà al seu aimant de retornar amb la seva dóna, però al mateix
temps prepararà vestidures de dol, car no es ella la
que se n'endú an en Maurici, sinó en Maurici que
l'estima apassionat, i que se suicidirà quan no vegi
ja esperança en el seu amor.
El mateix diu a la seva esposa que es ell el que
l'abandona i vol fugir amb Cristiana.
Susagna, aterroritzada, se'n va cap al jardí, mentres Cristiana esclata en rialles i's posa al piano. Su-
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sagna torna a entrar, fóra de sí, i agafa un ganivet
que hi ha damunt la taula i amb ell apunyaleja
a Cristiana, que cau morta davant del piano.
El darrer dimecres, dia 15, la companyia de
la Comédie Française donà en el Palau del Trocadero la representació de La nuitde decembre, d ' A l fred de Musset; Iphigenie en Aulide, de Racine,
i La grève des forgerons, monòleg executat per en
Monnet-Sully.
— A l teatre de l'CEuvre s'ha estrenat una curiosa obra sobre costums periodístiques, escrita
per un periodista, en J. J. Frappa. Dernière heure
es ifna comèdia dramàtica ben escrita, però que
rendeix tribut a l'adulteri, com la major part de les
produccions franceses. 1 això es una llàstima, tant
per lo que moralment significa com per tancar els
assumptes dintre d'uns límits ben esquifits.
En el teatre de l'Opera la cantatriu Kensnezoff ha obtingut un gran èxit en l'interpretació de
Salomè, de Strauss.
— Ja's dèu haver estrenat en l'Opera Còmica
La danseuse de Pompei, els principals papers de
la qual van a càrrec de Marguerida Carré i M . Francell. Si val la pena ja'n parlarem.
— Vers la nature es una deliciosa comèdia estrenada als Bouffes en la qual els seus autors, G u i lliot de Saix i Lleó Devy, han posat l'acció en el
sigle x v m , entre Regència i Pompadour. Es un pur
Lluis X V I , i els seus versos, a estil Bauville, evoquen el Trianon, i l'intriga i el pintoresc moviment
de les figures, les exquisideses de Watteau.
Pera la pròxima temporada s'anuncia l'-estrena al Sarah Bernhardt de la llegenda àrabe Kismet, portada al teatre per Knoblanch. Aquesta obra
ja obtingué un gran èxit a Londres, i en ella hi
desempenyaran papers importants en Guitry i ta
ballarina catalana Pau Ferrer, filla del cèlebre d i rector de l'Escola Moderna.
— El delicadíssim poeta italià Gabriel d'Annunzio ha anat a París pera convenir amb el mestre Mascagni la colaboració en una nova òpera
titulada Parisina, de la qual el poeta en farà el
llibret, tragèdia qual acció passa en el sigle x v ,
i el compositor hi posarà la música.
Un altre aconteixement del programa de la
Grande Saison l'han constituit els ballets russos
dirigits per en Sergó de Diaghilew, en el teatre du
Chàtelet. La distingida concurrència que omplenava la sala d'espectacles quedà entusiasmada de
l'armonía de sons, color i llums que formen aqueixes meravelloses dances.
Se dançaren Spectre de la Rose, evocador del
romanticisme de Berlioz, Weber i Gautier; VAucell
de foc, tret d'un conte eslau, amb música d'Igor
Stravinsky, d'una fantasia deliciosa; les dances del
príncep Igor, d'un frenesí aturdidor, i E l Deu
blau, un deu de dolçor, un deu d'amor imaginat
per Joan Cocteau i F. de Madrazo, i qual acció's
desenrotlla a l'índia fabulosa. •
— La festa de la bohèmia, organitzada pels
estudiants i que ha de celebrar-se avui, promet revestir tot el caràcter d'una solemnitat artística. H i
pendran part lo millor dels artistes francesos, i dels
extrangers que actualment són a París.
El programa s'ha alimentat amb aquests tres n ú meros:
l.er La bohème de Jadis, amb Schannard, Rodolf, Mimí... barrejats amb els hèroes de Lluís Reybaud i Enric Monnier..
2.0" Una processó d'hèroes romàntics de Víctor
Hugo, Alfred de Musset, Dumas i George Sand, i
3.er Le sermon de M. Prudhomme, sàtira que
simbolitza, amb divertides escenes d'entremaliadures d'estudiants, grisettes i guàrdies nacionals, el
triomf de la joventut.

BRUXELLES
El teatre Olympia ha començat ja la seva temporada d'estiu amb la revista Chaque son z'oiseau,
de Pau Mudo, que es una successió d'escenes, algunes d'elles un bon xic verdes, ont s'hi desenrotllen anècdotes d'amor, galantería, vicis, desfilant-hi
tipus populars a l'entorn de tres quadros d'actualitat.
L'obra no s'aguanta ni desperta interès.
— El dia 22 d'aquest mes se representarà a la
Alhambra la producció d'Enric Enthoven, La

grande revue.

Ha tingut un gran èxit la comèdia en tres
actes Un bon petit diable, de R. Gerard i M . Rostand, interpretada al teatre de la Galeria per la
companyia de Blanca Dufrène.

VIENA
El Burgertheater ha donat la primera representació del drama La Passió, del P. Hildebrand, amb
una presentació magnifica, inspirades les decoracions dels tretze quadros de que's composa l'obra
amb obres de Rubens i Lleonard de Vinci.
La direcció escènica, a càrrec den Fronz, i m m i llorable, i l'interpretació sens màcula, sobressortint
l'actor Christian en el paper de Jesús.
— A l'Opera s'aplaudeix extraordinàriament el
nou ball d'espectacle L'aria del Diable, d'Oscar
Nedbal. La música es hermosissima, contribuint
a aumentar l'èxit l'excelent interpretació per part
de les notables ballarines Strohlendorf i Wopalenski.

GLASGOW
El Royalty-Theatre ha acabat la temporada amb
Civil war, obra de Ashley Dukes, interessant estudi
sobre'l socialisme.
Volguent completar el brillant èxit fins ara assolit per aqueix teatre, l'Alfred Wareing ha pres la
direcció del mateix durant algunes setmanes més,
debutant amb la comèdia Kipps, fortament aplaudida a Londres.

SANT P E T E R S B U R G
Ha estat molt celebrat l'èxit de la nova òpera
Pan Sfolnik, estrenada al teatre Maria. La personalitat de l'autor de la partitura, en Kozachenko, considerat com un dels millors conreuadors de la
música russa, ha adquirit encara més relleu en
aquesta nova producció. El llibre es adaptació d'una
obra de l'escriptor Ichertchenko, i resulta un poema
molt pintoresc, que's desenrotlla en una regió de
la Petita Rússia.
Quatre obres s'han estrenat en el Petit Teatre i totes quatre han merescut l'acullida més fala-

guera. Són: L'ànima enlairant-se envers els cims,

de Szule i Sergieski; Germans d'armes, interessant
comèdia en quatre actes; L'amor d'una actriu, curiós estudi de costums teatrals, de Protopopow,
i una commovedora i agradable comèdia històrica
Nopoleon i Mme. Walewska, de Gasierowski, traduida del polac.

CR1STIANÍA
Per extrany que sembli, Noruega es un dels pocs
paísos europeus en els quals no s'ha donat encara
cap representació d'obres d'en Wagner. Aquest fet,
no obstant, té una explicació: Cristiania es la única
població noruega que posseeix un teatre apropòsit,
i encara en aquest no s'hi representaven obres líriques. El dia 15 va estrenarse el LO/Z^T//I, interpretat per Wilhem Hérold.

EL TEATRE CATALÀ,

EL T E A T R E A B A R C E L O N A L ' H I V E R N V I N E N T
A estat comentadíssima la
noticia que publicàvem
en les nostres planes la
setmana passada referent
als projectes teatrals pera
la temporada artística de
1912 a1913.
Ampliant els detalls
que nosaltres donàrem,
en Juan de Dos, el notable crític & E I Noticiero Universal, publicà el dimars passat un
curiós article, del qual ne reproduim lo
més essencial, segurs de que serà llegit
amb interès pels nostres afavoridors:

riano de Larra con Rafaela Abadia. Ademàs,
Larra se dice que cuenta con la colaboración
de Enrique Giménez. El único teatro donde
podria actuar el Sindicato es el T i v o l i , pero
no esverosimil, por las condiciones especiales
del popular coliseo, donde habrà una empresa
de opereta y zarzuela que no tendrà competència.
^ Q u é haràn, pues, los autores catalanes?
^ D ó n d e estrenaran sus obras? Las cuestiones
entre el Sindicato y el empresario del Principal
senor Franqueza signen latentes. Extraoficialmente se han hecho proposiciones al senor
Franqueza para que subarrendara el teatro al
Sindicato, pero Franqueza se ha negado en
absoluto.
Franqueza es hombre pràctico y conocedor
del teatro. No pudiendo actuar el Sindicato,
no tiene competència, y es negocio seguro
una companía catalana.
No obstante, el empresario del teatro Principal nada quiere explicar de sus propósitos.
Podemos, sin embargo, sin temor a equivocarnos, consignar algunas noticias ciertas y
consignar rumores y fantasías que puede ser
que resulten muy fundados y acertados.
El Principal se abrirà el primero de Octu-

Eso del teatre sube y baja mas que la cotización de la bolsa. En anos anteriores tenia,
por ejemplo, un gran prestigio en los coliseos
de primera categoria el teatre regional, los
dramas y comedias escritos y representados en
catalàn. Hace tres anos actuaron en Barcelona,
en la temporada de invierno, tres companías catalanas: la del Romea, la de
Novedades, y la del Principal. Y a pesar
de la competència las tres empresas
terminaron sus compromisos y durante
su actuación se registraron muchos y
muy interesantes y muy artísticos acontecimientos. Por entonces sólo podia
vivir en Barcelona una companía castellana: la de Eldorado.
El afio próximo o c u r r i r à t o d o lo contrario. Habrà, por lo menos, tres companías castellanas, y no se sabé todavia .
si habrà una catalana.
^Es que ha desmerecido, en estos
últimos tiempos, la producción del teatro regional? ^Es que nuestro teatro
catalàn es hoy inferior al de hace tres
anos? No, ciertamente. Pero las divergencias entre autores, empresarios...
y publico han desorientado de tal modo
a unos y a otros que el primer perjudicado ha sido el propio teatro regional.
^
El Sindicato de Autores Catalanes
no se sabé lo que harà el ano próximo.
Se encontrarà indudablemente sin teatro disponible. En Eldorado no es posible que actúe, pues el empresario,
clon Juan G u m à , tiene ya escriturada
la^compania castellana de Nieves Suàrez y del primer actor Puga. Tampoco
puede contar con Novedades, donde
trabajarà Ricardo Calvo desde Octuore a la primera Pascua, y tampoco es
Josep Pous i P a g è s
posible vaya el Sindicato a Romea,
Notable escriptor, qui ha aconseguit un èxit amb la seva comèdia En Joan
donde ha firmado ya el contrato Ma-
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ALGUNES DE LES CREACIONS DE LA 1

En «La dida»

bre y se abrirà seguramente con una compafiía catalana. ^ Q u é companía y q u é autores
tendra el senor Franqueza? Se dice que Enrique Giménez, el actual director, irà a Romea.
No hay, pues, que contar con él. De Margarita
X i r g u nada se sabé oficial mente. Nuestra p r i mera actriz ha de embarcar en Abril para
Amèrica, ha de ir antes un mes a París y ha
de permanecer un mes por lo menos en
Madrid ensayando su nuevo repertorio castellano. ^Actuarà, pues, la X i r g u en el Principal
desde Octubre a Reyes? N o se sabe.
Pero circula un rumor muy verosímil, una
noticia que ha sorprendido a toda la gente de
teatro y que ha sido acogida muy favorablemente entre los autores y entre todos los
amantes del teatro catalàn.
Es una combinación que solucionaria el
conflicto surgido entre los principales autores
y el empresario único que existe de teatro
regional, la temporada pròxima en Barcelona.
Se afirma que el primer actor Villagómez,
cuyo reciente éxito en Novedades recordaran
nuestros lectores, irà al teatro Principal al
frente de una companía catalana. Villagómez
forr^arà parte de la empresa del Principal y se
asegura que don Àngel G u i m e r à y Santiago
Rusinol no tendrían inconveniente ninguno en
darle sus obras y sus estrenos. Recuérdase
que el maestro Guimerà, el dia de despedida
de Villagómez en Novedades, expuso pública-

En «Els vells »

mente su deseo de que Villagómez actuase en
catalàn, haciendo un gran elogio de su arte.
Ademàs, — y eso podemos asegurarlo — Rusinol entregaría a Villagómez, si actuase en el

Principal, su nueva obm L'auca Üel senyor Es-

teve y sus demàs producciones inéditas.

Por su parte, Franqueza, arrendatario del
Principal y co-empresario de Villagómez, recibiría con todos los honores a don Àngel y a
Santiago Rusinol, para los cuales ha tenido
siempre la consideración y la estima que se
merecen.
La nueva companía catalana estaria, en este
caso, formada por los màs prestigiosos elementos. Seria una companía de altura. La Xlígú
ocuparia el lugar de honor si se decidiese a
trabajar en catalàn los tres primeros meses que
le permiten sus compromisos. Ademàs, si esto
no es posible, y aun siéndolo, para la temporada de Carnaval y primavera figurarían en la
companía dirigida por Villagómez los màs
celebrados artistas de nuestro teatro regional.
Se habla de la senorita Fremont1, de las hermanas Santolaria, de Emilia Baró, de Guitart,
de Capdevila, de Nolla.
') Referent a la senyoreta Fremont, el dijous pass-it £7 Poble Català publicà un eco que deia:
«Sabem positivament que la notable i bella actriu Elvira Fremont no ha estat escripturada pera'l teatre Principal, com sembla que afirma algun periòdic, sinó que segueix incondicionalment al costatdel Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans.»
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mí del sol»

E n «El místic»

Hemos hablado de todo con el propio senor Franqueza y le hemos referido lo que se
decía y que acabamos de transcribir. El senor
Franqueza ha sonreMo y ha respondido textualmente:
— No tengo el gusto de conocer personalmente al senor Villagómez. Sé que es un excelente actor y que seria un gran elemento para
el teatro catalàn. Cuanto me acaba usted de
decir es una fantasia, pero... pero es una fantasia muy verosímil y muy bien combinada. De
momento no hay nada de todo ello... cuando
sea tiempo le prometo decírselo a usted.
Y el empresario del Principal no ha querido decir mas.
— ([Pero harà usted teatro catalàn?
— Es probable.
— ^Se ha dicho que estaba usted en tratos
con la companía de Carmen Cobena?
— Eso puede usted negarlo. ^ C ó m o quiere
usted que lleve al Principal una c o m p a n í a
castellana en invierno, cuando ya actuaran en
Barcelona tres companías castellanas? •
— ^Se ha dicho también que estaba usted
en tratos con Alfredo Sainati para que actuase
el Grand Quignol en el Principal?
— Eso es verdad — r e s p o n d i ó el senor Franq u e s a ; — t e n d r é seguramente un mes la companía del Qrand Quignol. No sé si serà a mediados de Noviembre o en Cuaresma ó por
Pascua. Depende de compromisos de Sainati.

En «Els primers freds*

Fots. Arenas

— Y la c o m p a n í a catalana^ q u è harà durante
este mes?
— Eso serà fàcil de arreglar combinando
una sèrie de funciones de teatro catalàn en un
teatro popular o en una corta t o u r n é e .
JUAN D E DOS:»

• • •

"DESAMOR"
FRAGMENT DE L'ACTE PRIMER
A la cortesia que en Puig i Ferreter té per nosaltres hem d'agrair poder oferir als nostres llegidors les primícies de l'obra qne avui li estrena la
companyia del Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans.
DELIENA.— Ets tu, Quillemí? Te'n tornaves?
Q u è tens avui? Me fas una cara tota extranya...
QUILLEMÍ.—Alceu aquest dimoni de persiana!

(L'alça ell.) Us fa por la claror a vosaltres!

DELF.— Es que j o cusía a l'eixida. Aquí no
hi havia ningú, i estava la saleta a mitja claror
per mor de les mosques.
GUIL.—Per elles viviu tot el dia sense llum...
DELF.—Devegades s'està be fosc, quan s'està
trist... (Guillemi surt a la galeria i se'l veu
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prompte per la finestra com guaita enllà, vers
el cel blau.)
DELF. {acostant-se a la finestra). — T'aburreixes, G u i l l e m í ?
OUIL.— Sí, m'aburreixo.

DELF.—Tant malament estàs a casa meva?
OUIL.—No es teva solament...
DELF.—Però jo hi soc; i es com si'm diguessis que t'aburreixes amb m i .
QUIL.— NO!... no!... no'm parlis així, cosina!... (Desapareix de davant la finestra i tor-

na a la saleta.)

DELF.— Tant malament hi estàs aquí a casa?
OUIL.— H i ha hores de tot.

DELF.—No pas pitjor que a Thospital, ni pitjor que per les carreteres, quan no sabies ont
dormiries a la nit...
QUIL.— Que es vell això! Feia temps que
no'n corria de carreteres!
DELF.— Doncs pitjor que a París, amb la
mala vida que hi feies?
QUIL.—Pse! Mala vida! {Somriu.)
OUIL.—Ja ho diu el papa que't tenim poc
segur, que no't veurem mai un home...
OUIL.— Cosina, això de veure-m un home,
q u è vol dir? Ja m'ho he sentit massa de tots
vosaltres. N o era més home jo, amb la meva
vida, que'l ric ple de neguits, avariciós i miserable?
DELF.- Una cosa semblant no la diguis pas
davant del papa.
OUIL.—A la cara l i diria, p e r q u è ho dic
per ell.
DELF.— Per q u è tots l'estimeu tant poc al
papa? I es bo, creu-me... Mira com t'ha volgut
a tu...
QUIL. — A mi? Si no'm v o l encara. N i ell ni
la tia'm volen.
DELF.— No't volen i't tenen sense que ningú
els hi obligui.
OUIL. — N o ' m volen de cor, no. Tot lo que
s'ha fet a casa teva pera mi t'ho dec a tu. l a
tu t'estimo. Fina.
DELF.—Ja ho sé; p e r ò no als meus papes.
OUIL.—An ells, no.

DELF.— Això'm desespera a m i . N o m'entra
al cor que m'estimis a mi, no estimant als papes. P e r q u è jo, quan estimo una cosa, m'enamoro de tot lo que la volta, i voldria venir
d'allà ont ella ve i anar ont ella vagi..., i estimo
el lloc que toca... i tot lo que s'acosta an ella
i'n participa. Veus? Jo volia molt un gatet que
tenia i fins les seves esgratinyades estimava...
I així'm sembla la manera de ser de l'amor.
OUIL.—Delfina, potser jo no estimo prou...
DELF.—Amb quina duresa parles!
OUIL.—No'n sé d'altra manera.
DELF.—El teu amor es com una roca cantelluda... una hi ve a reposar i's punxa...
OUIL.—Jo no ho voldria pas; no vull ser do-

lent amb n i n g ú . Fina.
DELF.—No hi estàs be entre nosaltres, no
estimes la casa; hi vius, p e r ò el teu cor n'es
fóra, lluny... Tant que t'estimo jo! A q u í vaig
néixer, Guillemí! Tota ma vida entre aquestes
parets! Això es la meva vida! T u no ho sabs
això! Has viscut d'altra manera, sense casa...

OUIL. — I no t'hi sents com presa aquí dins?
DELF.—Amb més llibertat que enlloc. I si
estic sola, més. Me fan companyia les hores
tristes i dolentes que hi he passades...
O U I L . - A i x ò no..., això es horrible! Això sol
me'n faria fugir.
DELF.—No s'estimen els llocs ont s'hi

han

passat penes?
OUIL.—No, no! Mira, jo, a Marsella, hi vaig
passar fred i fam terriblement. Sempre més
l'he odiada. Es la ciutat més vil i fastigosa del
món. Sols una vegada que tenia diners hi vaig
tornar com pera venjar-me'n, i ' m vaig fer passejar en cotxe pels carrers ont havia patit fred...
Però ni així'm vaig poder treure l'odi que l i
tinc... 1 tu estimes el record de les teves penes!...
I quines eren les teves penes?
DELF.— No es aquesta ni l'altra que puguin
contar-se. Són molts anys de pena. Parlo de
temps, quan no teníem més que'l treball del
papa pera viure. Jo tenia pocs anys, neixíen
les primeres ilusions de d ó n a . Mai sortíem
a passeig ni pensava que p o g u é s arribar a dur
sombrero.Jo havia après de fer cavalls de cartó,
pera guanyar alguna cosa i treballava a casa.
La mama, al cap-vespre, anava a comprar, perquè en aquella hora la plaça es menos cara...
1 jo'm quedava sola; se feia fosc, esperava ben
fosc pera encendre el llum... I era l'hora de la
tristesa, d'una tristesa que allors m'ofegava
i ara trobo dolça, dolça... Ba! són coses que tu
no pots sentir...
OUIL. — Això es dolent, cosina! I , veus? Hem
cambiat de posició: l'oncle ha fet molts diners,
i no t'ha tret lluny d'aquests records. Això es
un mal fet de l'oncle...
DELF. — N i n g ú ha pensat amb anar-se'n.
QUIL. — N i ton g e r m à ?
DELF. — Aquell quasi no ha viscut amb nosaltres. Lo que vàrem fer va ser decorar el pis
de nou, comprar mobles nous...
OUIL. — Nous venturers...
DELF. — De tots n'hi ha. I sobre tot, com j o
no he fet més cavalls, i no'm sabia estar ociosa,
he omplert les parets de treballs meus, amb la
meva poca manya... I tot això, si no es molt de
gust, té el valer de que es meu i pera m i embelleix la casa.
OUIL. — I durant aquest temps no has tingut
cap amor, Delfina?
DELF. — Quina pregunta! Si abans de coneixe-t a tu amb prou feines havia dit quatre paraules a un home!
OUIL. — N o has sigut, doncs, estimada de
ningú?
DELF. — Potser sí. P e r ò que j o sàpiga, no.
OUIL. — Pobre criatura!
DELF. — Sempre'm dius això! Per q u è ' m dius
pobre?
OUIL. — No sé... no sé per què... Es una cosa
que se m'acut sovint quan m'expliques coses
teves... amb aquesta veueta...
DELF. — M'estimes per c o m p a s s i ó no més...
OUIL. — No ho sé com t'estimo tampoc.

{Somriu,)

DELF. — P e r q u è jo t'he tret de l'hospital,
p e r q u è m'he estat hores al capçal del teu llit,
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fen-te companyía; p e r q u è t'he cuidat com una
mare... i sobre tot per això; p e r q u è sense mi
els papàs no t'haurien tret de l'hospital...
GUIL. — Be; deixa...
DELF. — Te molesta que't digui això?
GUIL. — Me desagrada de tu. Retreure els
favors fets; això deixa-ho pels teus pares. Prou
que ho fan a tota hora, i d'ells ja no'm molesta. M i l l o r ; així'm desobliguen de l'agraïment,
perquè quan una persona ha fet un sacrifici
per tu i te'l retreu massa, en lloc d'estimar-lo
l'aborreixes, i a la persona, en lloc d'agraïment,
acabes per tindre-li odi.
DELF. — A mi, doncs, digue-m que no m'estimes per agraïment... No hi ha res que humilii tant l'amor...
GUIL. — Vulgues que t'estimi, sigui com sigui!
DELF. — Tota jo cremo! La teva fredor m'encèn! Guillemi, no'm deixis! Recorda-t de lo
que m'has p r o m è s estant malalt! Tu que coneixes tant la gent i el m ó n , c o m p r è n lo que
serà de mi sense tu! Me mataria!
GUIL. — Calla, tonta!
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DELF. — Ja tens trenta anys. Ja has vist, ja
has corregut prou, ja has malversat prou vida!
Ara asserena-t, i treballa. Junyeix-te a viure
ditxós amb un sol bon amor... amb el meu
amor...
GUIL. — Es bonic com tu ho dius... Jo voldria que m'entrés al cor això, i sentir-ho amb
alegria... P e r q u è no tinc alegria, cosina!.. Tinc
bona taula, te tinc a tu... i m'aburreixo... A veure si logres fer-me estimar la vostra vida...
DELF. — Fins ara no he pogut!... Ja no podré... Jo no SQC hermosa ni inteligenta... Soc
dèbil..., soc senzilla... No tinc més que un cor,
i te l'he donat, sense astúcies ni coqueteries...
Lo poc q ü e valc ja ho sabs... lo que tinc }a ho
tens... Ja no tinc res pera retenir-te...
GUIL. — No't cansis d'estimar.
DELF. — N o amor me manca, sinó encisos...
GUIL. — Vulgues sempre!
DELF. — I tu no tens de voler mai?
GUIL. —Jo vull, vull i no puc, Delfina!
DELF. — I be! Ni que no puguis, no déus
mai més deixar-me! Sents ben be lo que't dic?
No déus mai més deixar-me!

i iiniiniuniin

BARCELONA
Romea. — Lucifer es un drama en quatre
actes, original de E. A. Butti, la traducció del
qual, deguda a la ploma correcta i pulcra d'en
J. Fabré i Oliver, s'ha estrenat en aquest teatre.
En l'obra del notable dramaturg italià s'hi
planteja el conflicte de l'ateu davant les creencies. Ell ha educat els seus fills en les seves
doctrines, però els fills, per atzars de la vida,
hi renuncien, l'un pera entregar-se als vicis que
corrompen, l'altre p e r q u è ' l fa creure en Deu
la mort cristiana de la seva esposa.
Lucifer té com a capital defecte que es una
obra de polèmica vulgar, els actes de la qual
se succeeixen entre discursos inacabables, plens
de frases pera frappar, fent que'l drama quedi
ofegat per excés de paraules.
La senyoreta Abadia lluí en Lucifer les seves
excelents facultats, essent ben secundada en
l'interpretació pel senyor Vaz i el reste de la
companyia.
Pera'l dimecres hi havia anunciada l'estrena de la comèdia Arsenio Lupin, el ladrón
deguante blanco, obra que's representa actualment al teatre C ò m i c , de Madrid, i de la
qual ens ocuparem en el n ú m e r o vinent.

-— Puebla de las Mujeres i Canción de
cuna han sigut les d u g u é s obres que'ns han
donat aquesta setmana.

En Canción de cuna, duta amb amor per
tots els artistes que hi prenen part, cal distingir a la senyoreta Ab idía, que cada dia se'ns
demostra més com una actriu notabilíssima, al
senyor Larra i a la senyora Vitales, justos del
tot en els seus respectius papers.

Tivoli. — A h i r degué estrenar-se Canto de
Primavera, opereta en dos actes d'en Pasqual
Frutos i el mestre Luna.

Nou.— El benefici d'en Santpere constituí
un èxit complet pera l'aplaudit actor còmic. En
ell s'estrenà un monòleg de don Lluís O . Canto
i don Emili Roy, titulat Un figaro ilustrado,
que fou celebradíssim.
Després se reproduí el conegut sainet El

senor Luis el Tumbón, ó despacho de huevos
frescos, que serví a meravella pera que'l bene-

ficiat h i lluís les seves grans condicions.
— Pera ahir estava anunciada l'estrena de
l'opereta Canto de Primavera, lletra de don
Pasqual Frutos i música del mestre Luna, la
qual ha estat preparada per l'empresa amb tots
els amaniments d'una cosa grossa.
Veurem si el públic d ' a q u í la reb amb més
calor que'l de Madrid, aont, com saben els
nostres llegidors, s'estrenà amb menys fortuna
que la que l'empresa del gran teatre de la
Cort desitjava.
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Còmic. — Segueixen en el cartell La mujer
moderna i E l refajo amarillo, obres en les
quals fan les delícies del públic la Pilar Martí
i en Ricard Güell.
Pera ahir estava preparada l'estrena de Pensión Gravin, opereta en tres actes de fama
mondial, segons diuen els cartells. L'obra té
l'aire d'un vodevil francès alegrat amb una dotzena de valsos més o menys vienesos.
Veurem q u è serà.
MADRID
Apolo. — El dimars se celebrà el benefici d'en
Salvador Videgaín, el notable actor, estrenant-se el
sainet fLa vida perral, original de don Xavier Cabello, amb música del mestre Valverde.
L'obra peca de manca d'interès, i fracassà soro-

r
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BARCELONA
TEATRES

Principal. — Per haver-se'ns perdut una
quartilla no parlàrem oportunament de l'estrena de Tret fatal, drama en un acte; original de
don Josep M.a Closa, que s'estrenà en aquest
teatre a darrers del mes passat.
Tret fatal es una obreta escrita sense pretensions, molt correcta de llenguatge i que fins
té els seus moments d'emoció que interessen al
públic.
Fou rebuda amb simpatia per la concorrencia que assistí a la seva estrena, i que cridà
i aplaudí al senyor Closa al final de l'obra.
— El dissabte passat, en la funció donada
a benefici de la notable dama jove senyoreta
Pilar Santolaria, va estrenar-se la comèdia en
un acte, original d'en Cassimir Giralt i en Ramon Campmany, Total, res.
El títol no s?avé gaire amb l'obra, puix se
tracta d'una peça molt graciosa i entretinguda,
que fa passar una bona estona a l'espectador.
Va ésser ben acullida, havent-se de presentar
els seus autorc al final, junt amb les senyores
Faura i Pilar i Josefina Santolaria, i els senyors
Aymerich, A m o r ó s i un altre que'ns digueren
que es en Nolla, i que'ns fou un xic difícil conèixer després de tants dies de no veure-1 treballar.
Se veu que l'Empresa i la Direcció del Principal l'estimen an en Nolla!
— Dimecres al vespre's d o n à la primera
sessió d'El geni de la Comèdia. N i el temps ni
l'espai ens permeten donar una noticia extensa
d'aquest aconteixement, que serà difícil que's
fongui en la memòria dels que h i assistírem.
Vagi sols una petita impressió, per ara.

llosament. N i lletra ni música agradaren al públic,
que rebutjà l'obra per unànim acord.
En l'interpretació lluiren les seves facultats el
beneficiat, les senyoretes Palou i Moreu i el senyor
Vallejo.
Eslava. — Divendres de la setmana passada t i n gué lloc la primera representació de Los borregos,
sarsuela d'Antoni Viérgol, música del mestre Lleó.
L'obra fou un fracàs sorollós, i diem sorollós
perquè durant tota la representació el públic no
deixà un moment d'escandalitzar, picant de peus
i ofegant amb els seus crits les protestes dels espectadors de bona fe.
Es de suposar que Los borregos serà posada
aviat en escena a Barcelona, pagant l'empresa que
vulgui exp'otar-Ia l'exclusiva un xic crescuda,
i anunciant-la com a l'èxit major de la temporada
a Madrid.

L'espectacle's dividí en tres parts. La primera estava composta d'una disertació sobre'l geni
de la Comèdia, discurs de l(Adrià Gual, que
fou llegit per ell mateix amb l'art que l i es reconegut.
Treball d'erudició i d'estudi, aquesta disertació ens manifesta amb tot l'esplendor el talent
d'en Qual i els seus coneixements en matèria
d'art dramàtic. El públic escoltà amb silenci
i devoció el parlament, i al'acabar-se tributà al
seu autor una ovació llarga i sorollosa.
La segona part se compon d'un estudi del
propri Gual sobre la comèdia grega. El poeta's
fixa, sobre tot, en Aristophan, i explica l'essencia del teatre d'aquest home immortal. Les
paraules d'en Gual són càlides, ferventes, plenes d'emoció. El poeta evoca la figura d'un
altre poeta qui emmeni an ell i als seus oients
pels camins perduts del teatre de la G r è c i a
anyorada. .
I la cortina s'obre, i apareix l'Escoliasta. Ell
ens d u r à per la mà, amb amor i amb voluntat, vers els camins anhelats.
I ens ensenya, de primer anduvi, un assaig
de Les granotes a casa del corega Agatarque.
Ambient de llum i de gràcia. L'instructor
Sosípatre ensenya com s'ha de jugar i de cantar un chor graciós de granotes. Sosípatre dona
idea de com els grecs posaven la seva à n i m a
ardenta i exquisida en la realització de l'obra
del poeta.
Aquest quadro, original de l'eminent autor
de Silenci, es prou vigorós pera afermar i consolidar una reputació. L'estudi de l'època hi
està fet amb conciencia de benedictí. El color
hi està donat amb la traça d'un pintor que j u gui amb la paleta amb la seguretat d'un g i m nasta; el llenguatge es exquisit, i pulcre, i gra-
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ciós, i delicat, com corresponia als arG A L E R I A D O C T O R S NOTABLES
tistes de la paraula que'ls grecs eren.
L'assaig de Les granotes fou aplaudit entusiàsticament, fins que'l seu autor sorti, a instàncies del públic.
La tercera part era compresa per una
visió de l'escenari grec, aont té lloc una
representació fragmentaria 6!Els aucells, d'Aristophan (obra que l'Ambrosi Carrión ha traduit directament del
grec), comentada i completada per l'Escoliasta.
El poeta ens explica com devenen
els successos d'aquesta farsa. I als nostres ulls se desenrotlla una acció grotesca, intencionada, plena de sana ironia i humorisme.
El quadro es esplèndid de plasticitat,
i en la combinació de figures i de colors s'hi veu la mà d'en Gual, tant
prestigiosa com a mà directriu d'un escenari.
L'Escoliasta fa un breu comentari
a lo que hem vist, i fineix la primera
sessió d'aquest cicle.
El públic — n o m b r ó s i distingit,—
sortí complascut de l'espectacle, comentant-lo amb elogi, ratificant l'èxit
que ha obtingut a Madrid.
Pera la millor presentació d'aquestes
sessions s'ha pintat decorat exprofés,
essent el d'aquesta primera dels senyors Moragas i Alarma i d'en Brunet
i Pous.
En l'interpretació de les obres hi
han pres part actors de la casa, distinEnric Giménez
gint-se en l'assaig de Les granotes,
d'una manera notable i digna, el sePrimer actor i director de la companyia del Principal, que ha obtingut
un èxit de direcció posant les obres de la primera sessió
nyor Vinas. El senyor Daroqui també's
d'El gen i de la Comèdia
^imf^Z
lluí força, i els demés secundaren.
Fot .^ Manetes
En la representació d'Els aucells s'hi
notà una manca d'estudi i d'assaigs indignes
Teatre de Catalunya. — El cas presentat
d'una obra com la que's representava. L'apunper en Pous i Pagès en la seva darrera obra es
tador tingué que cridar a ple p u l m ó pera que'ls
molt semblant, — sense que això vulgui regaactors poguessin parlar, i fóra del senyor Darotejar l'originalitat d'En Joan Bonhome — al
qui i el senyor Capdevila (F.), tots els d e m é s
que l'Artis va presentar en A cor distret, sageno deien una paraula ben dita.
tes noves, estrenada la temporada passada al
Principal.
Això es mal vell d'aquella casa, i no comprenem com, després d'haver-se retret tant,
En Joan Bonhome es un ciutadà de bones
l'empresa, o la direcció, o qui sigui, permet
costums que un dia se sent impulsat, seguint
que les obres vagin com ha anat aquesta reels concells d'un amic, a llançar-se a la política.
presentació d'Els aucells.
I la política, que no es feta pera homes de bona
fe, el corromp, fent-lo recórrer a tota mena de
Si l'obra no estava prou assajada no havia
procediments pera guanyar l'acta de regidor,
de representar-se, que l'obra d'art ha de consiamb la qual ha anat encarinyant-se a mida que
siderarse més que'ls interesos de l'empresa.
han augmentat els bat-i-bulls de la lluita. Això,
El senyor Giménez, en la figura de l'Escoacompanyat d'un epijoüi a m o r ó s de la filla
jiasta, hi estigué desencaixat, notant-se-li tamd'en Joan Bonhome i un jove veí, es l'arguoé que havia d'anar recullint les paraules de
ment d'aquesta nova comèdia de l'autor de
1 apuntador, de una a una.
L endemà de bodes, plena de notes pintoresNo se'ns enfadin els actors p e r q u è diem
ques que l i donen color i l'alegren, i escrita
aquestes veritats. Nosaltres no som pas dels
amb la galanura d'estil que ha fet del seu autor
que regategen aplaudiments quan hi ha ocasió
un dels m é s estimables prosistes catalans.
de tributar-los.
Avui déu tenir lloc la segona sessió
El públic rebé l'obra de l'amic Pous amb
A>n. £eni de to Comèdia, tractant-se en ella
força aplaudiments, dels que'n correspongucüEls llatins, L'Edai Mitja i Aubada del Re- ren bona part a les senyoretes Mestres i Pla
naixement
i als senyors Bergés, — que hi està encaixadis-
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sim — Borràs, Capdevila, Tor, Bardem, Torres,
Guixer, çtc.
L'obra fou presentada amb la cura que'l Sindicat d'Autors Dramàtics acostuma presentar
tot lo que posa en escena.
— Dimecres al vespre va estrenar-se en
aquest teatre la comèdia en un acte Vint anys
després, original del festiu escriptor Salvador
Bon avia.
L'obreta, escrita sense altra pretensió que la
de fer riure al públic, fent-li agradable una
hora, consegueix a meravella el seu propòsit,
puix tota ella està ornada dels xistos i acudits
que han fet popular al seu distingit autor.
Apart de l'injusta protesta d'alguns — molt
pocs — que van anar al teatre amb ànim de
pendre-s a broma l'obra que s'estrenava, i que
feren certes manifestacions de desagrado fóra
de lloc, p e r q u è en Bonavía no devia pas proposar-se resoldre res trascendental a l'escriure
Vint anys després, l'obreta va ésser ben acullida i força aplaudida al final.
En l'interpretació s'hi lluireu les senyoretes
Pla, Roldan i Mestres, i els senyors Bergés,
Galceran, Capdevila i Guixer.
Desitgem que Vint anys després... de l'estrena l'obra encara figuri en els cartells dels
nostres teatres.
1 perdonat ens sia el xisto.
Nou.— En Santpere va recordar-se el dia de
su benefici de que es català, i va obsequiar al
públic amb la representació de Ki-ki-ri-ki, i el
públic li agrai l'obsequi amb un seguit d'aplaudiments que semblava que no havien d'acabar-se.
El Ki-ki-ri-kí, fet per en Santpere, es un ex-

cés de gràcia i de gatzara, i això, que es lo que
no més busca la concurrència del Nou, fou
prou pera que l'èxit fos gros i el teló tingués
d'alçar-se una pila de vegades.
Aquesta representació de la popular sarsuela
catalana ens fa pensar en lo fàcil que fora
acompanyar la representació de les obres que
figuren en els cartells d'aquest teatre amb la de
produccions del teatre líric català, si's tingués
cura en triar-les, que força n'hi ha que es llàstima hagin de passar la vida en els prestatges
d'un arxiu, plenes de pols.
SOCIETATS PARTICULARS
LA FAMÍLIA C A T A L A N A . - D i u m e n g e passat
se representaren les sarsueles en un acte Tres per

una i La lluna en un cove.

La primera fou interpretada amb bastant acert;
no així la segona, que anà quelcom insegura. Sentim no recordar el nom d'aquests novells aficionats,
no deixant per això de felicitar a la senyoreta que
representà ambdues obres.
Pera'l dia 19 a la tarda està anunciada l'obra d'en
Guimerà La reina jove.

Sans
FOMENT REPUBLICÀ CATALÀ. - Diumenge passat tingué lloc en aquesta entitat la representació de les aplaudides produccions dels senyors
Iglesias i Coca Vallmajor, respectivament. Joventut

i Gent d ara.

La primera tingué una bona interpretació, sobressortint les senyores Hugas i Sasac i els senyors
Piró, Carbones, Tarragó, Periu i Bosch.
La segona conseguí algunes escenes perfectes,
encar que solament estava quelcom acertat el senyor
Bogunà. A l senyor Periu l i recomanem que no's
precipiti, car al fer-ho es quan s'equivoca. El senyor Carbones, mancat de gènit, sobre tot en les
escenes finals. Els senyors Piró i Bosch, quelcom
distrets.

Sant Andreu

FOMENT A N D R E U E N C .
El dijous de la setmana passada una colla de senyors varen tenir l'acudit de voler anar a riure-s del públic de Sant
Andreu, però com que ja's tenia por d'això, el p ú blic va optar per no anar al teatre aont aquells senyors l'esperaven, i deixar-lo poc menys que vuid.
L'obra triada va ésser Enriqueta, o la dóna dels
grans crims, de la qual se feia l'estrena.
Sembla extrany que hi hagi senyors que s'entretinguin escrivint aquell teixit de xavacanades i tonleríes, i fins que hi hagi qui ho vulgui representar.
L'acció'passa a Itàlia i hi fan sortir els municipals
uniformats com els de Barcelona, i aquells italians
fins parlen d'Anita la Risuena, dels Quinteros.
Les escenes transcorren sense cap ni peus, dialogades amb tant poca gràcia que fins r.^'ba a fer
fcàstig, única cosa que conseguí son autor: fer cjofat
fàstíg al reduií públic que hi havia.
Éüs alegrem del fracàs, i tant-de-bo que totes le.
obres per í'istil morin com aquesta.

D E FORA
'-i

Josep Santpere

Badalona

C E N T R E ' B A D A L O N Í . - El diumenge passat,
a la tarda, la celebrada companyia badalonina «Tcrradas-Casas» representà en el teatre d'aquesta
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aristocràtica entitat el drama ent res actes, de l'immortal Feliu i Codina, La Dolores.
Aquesta obra es de les poques escullides del
teatre castellà amb que compta en repertori aquesta companyia, essent representada per part de tots
amb tota cura i respecte, per tractar-se d'una obra
original d'un autor català, amb la qual va conseguir gran renom.
Molt ben ajustats en llurs respectius papers, els
senyors Casas, Gili, Terradas, Clapés, Boix i Muns.
Secundats per l'eminent primera actriu Emilia
Baró, fent una «Dolores» incomparable durant tota
l'obra. La senyora Zamora, en la «Gaspara», no va
agradar massa.
Castor i Pòlux, com a fí de festa, va divertir
molt a la distingida concurrència, per la bona execució que hi donaren la senyora Baró i els senyors
Campmany, Clapés, Boix i Muns.
Aquesta mateixa companyia, amb la cooperació de la primera actriu Mercè Ferrer, representarà el dia 15, a la nit, la gran tragèdia de don
Àngel Guimerà, Lo f i l l del rel, al Prat del Llobregat, i el dia 19, a la tarda, al teatre Espanyol d'aquesta ciutat, que promet ser un veritable aconteixement.

Girona
CONCERT FRIGOLA. — Un èxit darrera un
altre, després del Palau de la Música Catalana,
Girona, i després de Girona en vindran d'altres.
Encara sento l'emoció dels darrers compassos;
encara el meu cervell es em papat del ritme de la
música, quan escric aquestes ratlles. Potser escrigui una miqueta apassionat per aquestes causes,
però l'èxit es indiscutible.
I es més que un èxit; en aquest concert se presentaven, diem-ne oficialment, dos artis'es arnb
bona disposició i ferma voluntat, amb talent pera
arribar a assolir un bon lloc entre'ls artistes catalans; tots dos són violinistes, i si un amb un posat
auster commou veritablement per la justesa d'expressió, l'altre, encara molt ingenu, no per això
deixa de satisfer al públic, en qui veu una esperança definitiva.
Composaven el programa: Concert en re menor
(Bach), dit notablement; Concert op. 31 (Vieuxtemps), meravellosament interpretat per en Frigola,
arribant en el primer temps a una justesa admirable; Dos capricis (Wieniawski), valentment interpretats; Nocturn (Chopin-Sarasate), i La bruixa
(Paganini), en les quals en Frigola ens demostrà lo
molt que val, i per últim, un Concert (Vivaldi),
a tres violins i piano, interpretat excelentment
i dits amb una admirable justesa.
Pera correspondre als aplaudiments de la nombrosa concurrència, en Frigola tingué l'amabilitat
de fer-nns conèixer una composició seva, inútil dir
admirable.
El senyor Oliva, en el piano, ens demostrà ser
un bon artista, donant-li un calurós aplaudiment.
Atots els artistes, als senyprs Frigola, Dalmau,
Oliva i Serra, els endressem desde aquestes ratlles
una bona felicitació per l'èxit obtingut, i esperem
poder tornar a oir-los dintre pocs dies.
I al públic, l'enhorabona per l'atenció que demostrà durant tota la vetllada.
Amb això, salut, èxits i fins a un altre.

i Panadès. Del sexe lleig s'hi Uniren els senyors
Mercader i Lluelles, essent ben secundats pels demés.
El dia 5, a la nit, posaren en escena la comèdia
Lo plet d'en BaldomeroKRoca. i Roca), lluint-s'hi els
senyors Mercader i Lluelles, en sos respectius papers de «Jaume» i «Santiago». Coadjuvaren al bon
èxit les senyores Arqué, Vendrell i Domínguez,
y els senyors Pujol, Riera, Cervera i Miret.
Dimecres, dia 9, se posà el drama La festa del
blat (Guimerà), obtenint un senyalat triomf ta senyora Vallespir, qui feu una creació del paper de
«Oriola». El senyor Mercader tenia moments exagerats. Els demés, discrets.
No podem pas deixar d'esmentar la notable execució que'ls artistes d'aquesta companyia donaren
à la deliciosíssima comèdia Flors i violes (Crehuet), posada en escena el dia 10 a la nit. El senyor
Mercader fen un «Avi» força notable, el senyor Cervera un «Rafel» molt encertat i el senyor Pujol un
«Don Joaquim» força apreciable. Però els que's
distingiren més foren: la senyora Vallespir, que en
la «Teresa» hi està insuperable, i el senor Lluelles,
que'ns feu un «Ramon» de primer orde.
Ademés s'han representat, alternant amb obres
castellanes. Batalla de reines (dues representacions), Terra baixa (cinc representacions), El carro
del vi (tres representacions). I s'han reproduit Lo
nuvi (tres vegades) i E l plet d'en Baldo mero (dues
vegades).
Per haver-se mort el gerent de l'empresa d'aquest
cine s'ha donat per acabada la temporada de fires
i festes, quedant despedida la companyia VallespirMercader amb la funció del diumenge, Flors i vio-

les i E l carro del vi.

Ripoll
Diumenge passat donà una funció a l'Academia
de la Joventut Catòlica la companyia d'aficionats
de l'entitat del mateix nom, de Vic.

Representaren La cançó trista i Arròç amb...,

lluint-se en l'execució d'ambdues obres els senyors
Trescasas (A. i LL), Casanovas, Ballart, Pujols, Comerma, Gavaldà, Jornet, Romeu i Ventulà.
Es llàstima que aquest quadro d'aficionats, él
qual reuneix excepcionals condicions, no procuri
actuar en teatres aont puguin representar obres del
repertori profà, amb dames.

Sabadell

Lleida

SOCIETAT C H O R A L (COLON). - El dia 12,
a la vetlla, va representar-se Terra baixa, en obsequi a l'excelent aficionat en Baldomer Cunillé. De
l'interpretació cal citar en primer lloc a la senyora
Varela i senyoreta Davi, que en els papers de
«Marta» i «Euri» estigueren envejables, principalment aquesta última. El senyor Monsec a última
hora tingaé d'encarregar-se del «Sebastià», demostrant en algunes escenes ésser un excelent aficionat.
Molt be el senyor Faine en !'«Ermità». L'obsequiat, senyor Cunillé, interpretà el difícil «Manelic»
d'una manera admirable, mostrant les seves condicions artístiques, principalment en el segon acte.
La part secundaria també acceptable; en resum:
una vetlla digna de recordar-se.
S'anuncia pera el proper diumenge La mare,
d'en Rusinol.

CINE PORTFOLIOGRAF.—El dia 2 del corrent
debutà en aquest local la companyia còmic-dramàtica Vallespir-Mercader. Posaren en escena el drama Lo nuvi (Feliu i Codina), en l'interpretació del
qual se distingiren les senyores Vallespir, Vendrell

SOCIETAT C H O R A L ( G E L A T S ) . - Amb el
drama E l mas perdut i la comèdia Sirena va despedir-se d'aquesta societat, el dia 12, l'Agrupació
«Tutau», després d'haver-hi treballat durant nou
anys mercès a la direcció seguida del ferm aficionat
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senyor Gombau. Va distingir-se el senyor Colominas en un paper insignificant. El senyor Gombau
perfecte; el senyor Soler, en el protagonista, estigué
acertat en el segon acte; la senyora Puchol molt be
els primer i segon actes, el tercer no tant.
En la Sirena, tots insegurs i fóra de caràcter.

San Feliu de Guíxols
TEATRE DE NOVETATS. - Dilluns a la nit,
una companyia dramàtica que dirigeix el conegut
actor Antoni Piera i de la qual forma part l'aplaudida actriu Carme Rovira, vingué a donar-nos una

/CRIDEM l'atenció de nostres amics i llegi-

dors sobre Tavís que publiquem en la
quarta plana de cobertes d'aquest número.

C

ORRE la veu de que's fan gestions pera un assaig de teatre Guignol en català.
Per ara no podem ésser més explícits, car tot lo
que's fa's du amb la reserva natural de les coses no
resoltes.

A

v u i s'estrena, per la companyia del Sindicat
d'Autors Dramàtics Catalans, el drama en dos
actes Desamor, original del nostre estimat amic
Joan Puig i Ferreter.
Recent l'èxit d'El gran Aleix, que avui se posa
novament en escena, es d'esperar que'l teatre de
Catalunya se veurà avui concorregudíssim.

S

'assegura que pel mes de Juliol tornarà a Barcelona la companyia d'en Sainati i la Bella Starace
a donar un curt número de representacions d'obres
del Grand Guignol, entre les quals se n'hi comptarien algunes d'autors catalans.
Per ara de cert hi ha que en Sainati se n'ha endut,
pera que siguin traduïdes a l'italià, les obres La
Verge del Mar, d'en Santiago Rusinol, i El fill de
Crist, de l'Ambrosi Carrión.

A

fí d'organitzar amb la major amplitut possible
la nostra informació teatral de les societats
particulars, preguem a tots els que, reunint les
aptituts necessàries, desitgin formar part del cos de
reporters d'EL TEATRE CATALÀ, se serveixin passar
per la nostra Administració, de 8 a 9 del vespre,
qualsevol dia de la setmana entrant

representació única del famós drama d'en Pau
Armstrong, traduit al català per en Carles Costa,

El misteriós Jimmy Samson. El desempenyo per

part dels arlistes fou apreciable, distingint-s'hi notablement la senyora Rovira i la senyoreta Morer
i els senyors Piera, Mantua, Socías, Munt, Rosés
i Morer. Va estrenar-se una decoració del senyor
Ros i Güell, sòbria de color i justa d'entonació. La
concurrència fou nombrosa i els aplaudiments
també.
Fa temps que no'ns visita cap companyia catalana i no cal dir lo molt que ho anyorem. N'estem
tant tips de sarsueles i de cinematògraf!

U

NA errada a esmenar: en el darrer número d'EL
TEATRE CATALÀ, a l'ocuparnos de l'estrena
ú'El fill de Crist, de l'Ambrosi Carrión, vàrem
adjudicar, equivocadament, an aquest amic nostre
la paternitat de la traducció de les Geòrgiques, de
Virgili, premiada en els Jocs Florals, essent aixís
que dita composició's déu an en Riba Bracons.
Queda així cada cosa en el seu lloc, i que'ns perdonin els interessats.

D

EMÀ diumenge, a les onze del matí, se celebrarà en el Palau de la Música Catalana una festa
en honor de la memòria del malhaurat Maragall,
organitzada per la Joventut Nacionalista.
Pronunciaran parlaments en Joan Alcover i en
Joaquim Ruyra, se llegiran poesies del poeta i's
representarà Eridon i Amina, dirigit per l'Adrià
Gual i amb la cooperació de les actrius Emília Baró
i Ramona Mestres i els actors Carles Capdevila i
Ramon Tor.

• •

•

CORRESPONDÈNCIA

LITERÀRIA

LI. P. M.: E l seu article fora ara inoportú, i perxò no's publica. De lo que vostè tracta en ell, pensem parlar-ne nosaltres ben
aviat. Estem d'acord amb la majoria de les seves observacions.
— J. Bta. B., J . B. C : No són publicables els treballs que'ns envien. Aquesta mania de fer versos! — A. C : Vostè té excelents
disposicions, però no ha arribat encara a la perfecció. Estudií,
estudii els mestres, que'n treurà més profit que de fer provatures, per ara. — J. C , Sabadell: Segurament que la setmana entrant veurà satisfet el seu desitg. Aquesta senyoreta no tenia cap
retrat, i perxò no l'hem publicat encara. — C . V., de la S. C :
Ara estem organitzant un servei de reporters pera que no passi
per alt cap funció catalana, si es possible.
A. ARTÍS, impressor-Balmes, 54; Barcelona : Telèfon 2689
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Ronda de Sant Antoni, núm. 46

IMPORTANT
Per causes agenes a la nostra voluntat avui no repartim més que
16 pàgines de folletí de Don Gonzalo o Forgull del gec, quedant-ne
a deure 16 més, que corresponien (segons el nostre anunci de la setmana
passada) a

E l gran Aleix

d'en Joan Puig i Ferreter, i qual folletí primer, de 32 pàgines, junt amb
les 16 corresponents a Tobra d;en Llanas que avui quedem a deure,
repartirem la setmana entrant.
L'èxit de

i
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£1 g r a n A l e i x
ha estat unànim, i tota la Prempsa ha fet justicia als mèrits del seu
eminent autor. Això, més que les nostres paraules, diu l'importància que
té publicar aquesta obra, que ha constituit Tèxit més franc i sincer de Tactual temporada del Sindicat.

£1 g r a n A l e i x
es la primera obra inèdita que's publicarà en el nostre folletí, i no's podrà negar acert a la nostra elecció.
Seguirà an aquesta una altra obra d'èxit paralel, i també d'actualitat:

£1 fill d e Crist
tragèdia original de TAmbrosi Carrión, acabada d'estrenar al teatre Principal per la Marguerida Xirgu i l'Enric Giménez.

£1 fill d e C r i s t
ha estat l'obra catalana original que més justa acceptació ha tingut de la
Prempsa i del públic entre les estrenades al Principal aquesta temporada.
Altres novetats preparem pera després de les anunciades, que produiran grata sorpresa al públic i seran rebudes amb alegria pels llegidors.

