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EIXEM-NOS d'erudicions, tant llunyanes
de lo útil com de lo real; i no pretinguem definir lo que es el teatre, ni
quina es la seva significació social, ni quins
han d'esser els atributs que l'enjoiin pera
convertir-lo en noble i eminent manifestació artística. Pensant serenament o somniant amb idealitat veuríem com el Teatretipus o el Teatre-somni, es aquella institució tant saturada d'art com de democràcia
en la qual tots els elements que la composen, aitals com el literat que escriu l'obra,
l'actor que la representa, el director que la
posa en escena, l'escenògraf que la decora,
el músic que l'instrumenta... arriben a assolir una refinada perfecció en el seu respectiu treball, i juntament una unitat, una
armonía que delecti, que esdevingui com
a comunió de l'esperit entre una suprema
manifestació estètica i les multituts selectes,
àvides de fruir-la.
Però fugint de generalitzacions i d'ideals
que vicien encara en les regions dels somnis, lo que la realitat ens ensenya, sense
que tinguem ni el motiu de discutir-la, es
que l'art dramàtic'existeix per la vida que
li comunica l'actor, la veu parlant, l'intermediari entre'ls pensaments i idees de l'autor i l'esperit d'assimilació del públic.
La gent va més al teatre pera oir, veure
i aplaudir el seu còmic predilecte que no
pas pera fruir les produccions dels literats,
excepcions apart. ,
Això no vol dir que lo fonamental en el
teatre, que es Tobra, sigui rebutjat o tingut a menys, sinó que's mira amb més i n terès l'interpretació que li dona l'actor que
la representa.
Es clar que'l comediant desapareix i To-

bra queda, però mentres subsisteixen aquella veu, aquell geste, aquell mirar, aquelles
excepcionals facultats que admiren i fascinen, l'actor es el qui reb més directament
la glòria de les aclamacions populars. Be
s'ho mereix Tartista que sols deixa com
a monument del seu art el record del seu
nom i el dels aplaudiments dels públics que
amb ell convisqueren.
Un còmic dolent, un desconegut, un antipàtic al públic, un incomprès... potser,
ens ofrena una obra hermosa, altament
pensada i meravellosament escrita, i si enlluerna en alguns moments per la seva vàlua indiscutible, ens resulta fosca i sens cap
bellesa per la dolenta, antipàtica o incompresa interpretació que li dona el comediant.
TM'f'jàt
i'·X. v
En cambi ve un Novelli, un Zacconi, un
Orasso, un Qaravaglia... sembla que l'escena s'animi, que respiri, que contingui
tota una vida d'amors i lluites, de glòries
i tristeses, de nobleses i baixeses, i una
obra dolenta qualsevol. La mort civil, per
exemple, creix i s'ageganta als nostres ulls
pera arribar a lo sublim.
I no'l motegen de res dolent o sarcàstic
al bon poble que sent aqueixa admiració.
Es que no hi ha res tant noble com la Paraula, aquest Verb que ajunta lo comprès
amb lo incomprès de la nostra naturalesa,
ni res tant bell com el Qeste expressat artística i naturalment.
I dins del nostre Teatre Català no hi diu
res l'identificació d'aquella honrada menestralia casolana, tant befada i tant escarnida,
però tant bona, senzilla i franca... tan catalana, amb aquells artistes modestos i intuitius del nostre ressurgiment dramàtic? Com
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feren plorar, riure, estimar,-odiar i sentir
aquells gloriosos comediants, homes i dones, que7s digueren i's diuen Fontova, Mena,
Monner, Paca Soler, Fuentes, Capdevila,
Manso (malaguanyat!), Iscle Soler, Qoula,
Parreno...
Eren artistes modestos, més dignes de
ser enaltits per FEmili Vilanova que per
un crític de teatres, però que eren, ara ens
en adonem, un grans actors, perquè saberen veure i reflexar, amb una fidelitat rarament conseguida per les celebritats mondials que'ns visiten periòdicament, la vida
i realitat de les nostres obres primitives.
L'honor, la glòria d'aquells èxits que
consolidaren el Teatre Nacional de Catalunya i que enfortiren la conciencia social
del nostre poble's dèu tant als literats com
an aquells actors de casa seva, sense tournées, de cafè i puro, i an aquelles modestes
actrius, habillades amb mantellina, i anant
cada dematí amb el seu cistell a .la plaça,
com si lo més entusiasta i humil del nostre
poble hagués pujat per primera vegada en
taules catalanes, sense tradició, pera encarnar i donar plasticitat a escenes d'ambient
netament català.
Ara, el nostre teatre ja no es el d'abans;
no es exclusivament teatre de costums ni
familiar descripció de tradicionals contes
i llegendes; l'art dramàtic català està compenetrat i intensificat pels nous aires que l i
han dut en Guimerà, l'Iglesias, en Rusinol,
en Puig i Ferreter, l'Artís, en Creuhet...
Ara, els nostres còmics i les nostres
actrius són com els de tot arreu del m ó n :
tenen les seves necessitats aumentades per
la calitat i naturalesa de les obres modernes, tenen els seus vicis, les naturals exigències del luxe i de l'elegant mondanitat...

I aqueixos artistes que són honra de la
nostra escena, han d'emigrar, perquè encara els donem aquells mateixos diners de
quan els nostres actors feien de comissiónistes i les nostres actrius anaven al mercat
a regatejar les llegums; i no els pagüçm, no
ja pera sostenir el seu prestigi de comediant
a la moderna, sinó ni tant sols pera atendre
les seves necessitats normals.
Es trist que això passi en aquesta Catalunya, i especialment en aquesta Barcelona,
que, com digué l'Ignasi Iglesias, aixeca i sosté dues places de toros, que's gasta una immensa milionada en tabacs i rifes, i que
omple un centenar d'espectacles, caus de
vici i de cràpula; com queixar-nos de que
la gent no vagi al teatre, si deixem morir de
misèria als que li donen més glòria i als
que atreuen més públic, molt més si són
solicitats i ben pagats per altres públics no
catalans?
El dilema es aquest: o'ns obliguem a no
deixar marxar de Catalunya els nostres
còmics, mantenint-los dignament, o aconsolem-nos amb deixar morir de consumpció
el nostre teatre.
Ja no es l'emigració de la misèria i dels
braços sense feina que havem de patir: es
la de les nostres inteligencies més preeminents la que'ns ha de fer entristir i pensar
en l'endemà.
Si ens fuig lo que idealitza la nostra vida
i ens fa pensar, coratjosos, en un demà venturós, què'ns quedarà pera donar força a les
nostres conviccions catalanistes?...
El Guerra? La Raquel Meller? El partit
d'en Melquiades Alvarez?
Allavors, quin to sarcàstic tindrà en nostres llavis el crit de Visca Catalunya!
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VETURIA
(DE *EL FILL DE CRIST»)
l'arribar la nit, amb el
dolç misteri dels seus
encants, tota la natura,
/>) revinguda ja del paorós
'W infortuni de la gran cium tat, resta silenciosa i tranquila. Les estrelles, com
ulls suspesos, parpellegen suavissimament dintre Timmensitat del cel puríssim...
Confiada a la delicia de la nit i a la tevior
de Toreig, Veturia, Thermosa patricia,
passeja pausadament pel florit viarany
d'aquell jardí, ont la palma cimbrejanta es
gronxada pel vent, ont el cigne virginal,
mentres amaga el cap entre les plomes,
dorm suament sobre les aigües també dormentes del llac.
Veturia va coberta de blanques draperíes
que donen al seu cos gentil idealitat de
nuesa grega; a son pas els alts roserars s'ajupen en homenatge respectuós, i les roges
clavellines, corvant sa llarga tija, besen el
peu blanc i delicat de l'hermosa matrona.
... Allí, en el fons, sota l'ombra del llorer simbòlic, hi ha un sepulcre; a son peu
creixen ufanosos els lliris immortals, mentres les roses, enceses com gotes de sang,
donen a l'oreig sos perfums, i la mareselva
teixeig, amorosa, amb sos braços, unagarlanda.
Veturia veu la tomba, sos ulls s'animen
pel record, llançant-se febrosa sobre la freda llosa, la qual abraça tendrament com
si encara estrenyés contra'l seu cos l'esser
volgut que allí dintre jau inert, rígid... Mes
aquesta abraçada no es pas com la d'abans,
ben clarament ho diuen els seus ulls plàcids
i tranquils, que són espill fidelíssim de la
seva ànima confiada i serena. Els tendres
sospirs que surten del seu pit són reflexe
de les seves ànsies, que no són tampoc les
que feien blincar son cos com una espiga,
ni les que abrandaven la seva sang xardorosa de voluptat i de luxúria, ni les que
torturaven les seves carns amb un desitg
grandíssim de fruir les supremes angoixes

de l'amor, no; són ben diferentes aquestes
que fan sanglotar l'ànima de Veturia, pures
com els lliris que a son entorn miren el cel
sens tara, amb un gran desitg.
Veturia, al veure en ses mans el cap sens
vida de l'home volgut, al veure que en
aquell rostre no hi ha ja aquells ulls que
feien totes les seves delícies, arrencats en
un moment de sublim angoixa, que era
també de sublim amor i heroisme, comprengué, esma-perduda, l'immensa grandesa de son estimat; i ella, que era petita, ella
que sols entenia les coses d'aquí baix, se
llença per aquella mar d'horitzons infinits,
negant-se en la sublimitat de tanta grandesa. Allí el sol brilla sempre esplendorós;
mai un núvol profana la virginitat del firmament; allí tot es amor, pau i suprema
ditxa. Son esperit, regenerat per aures puríssimes, vegé com son estimat gaudia les
belleses d'aquell dia etern, sense nit ni
ombres...
Es que'l seu estimat ha lluitat i ha sapigut vèncer la batalla, i ara frueix eternalment de son triomf. Allí dalt, des d'aquell
lloc de plaer í de ditxa, son aimant l'espera amb ànsia immensa, amb un amor molt
gran i molt pur, més gran i més pur que'l
d'abans; ella, mentres espera l'hora suprema del trànsit, també l'estima, tot respirant
virtut que embauma amb celestials perfums
i claricies la seva ànima. Havia sigut una
Salomé plena de lascívia i sensualitat; però
com les ànimes grans, volant per sobre'l
fang de la terra, en ales de l'espiritualitat
més pura s'enlaira envers les regions etèries ont viuen els esperits forts en intima
compenetració...
Veturia aixeca el cap tota esperançada
i confortada per divinals auxilis, la lluita
serà breu, i la seva ànima cristiana volarà
després en alt a reunir-se amb son estimat.
La lluna brilla encara sobre d'ella, sos
raigs de plata's reflecten plàcidament en
l'aigua del llac, ont el cigne de blanques
plomes, amb el cap entre les ales, reposa
dolçament...
i. DE CAMPS I ARBOIX
Juny de 1912

EL TEATRE CATALÀ

'Ull lli'

IIIUII I

PARÍS
Chatelet. — La soperba concepció d'Oscar W i l de, l'original i grandiosa tragèdia Salomé, ha clos el
notable programa de la Grande Saison. L'obra era
esperada amb un gran interès, i sigui dit que surava
per l'espai de la crítica una certa lamentable reserva
que per poc que hagués pres en l'esperit chauviniste de la gent d'aquí, Salomé hauria tingut una mala
rebuda a París. No la tingué del tot bona, per vergonya de la que preté ser capital del món. Salomé
va ser presa el públic parisenc com una obra
d'humeur anglès i tingué rialles provincianes per
l'admirable diàleg amb que està brodada la capdal
tragèdia. Tanta fou l'estúpida tabola, que un dels
actors, indignadíssim davant d'aquell espectacle que
donaba Vèlite, la flor de la mondanitat parisenca
aplegada al teatre, interrompé la representació,
i encarant-se amb el públic, l'increpà, dient que ni
ell ni Mlle. Ida Rubienstein (que encarnava Salomé)
seguirien si continuaven les rialles dels imbècils.
Una calurosa ovació aculli les paraules de l'eminent
actor, i la representació seguí enmitg de la més
gran atenció, triomfant del tot el meravellós drama
d'en Wilde. L'execució, notabilíssima; el decorat,
lluny de tota ponderació; dona la perfecta impressió
del luxe i magnificència de la cort d'Herodes.
Variétés. — Tres obres han inaugurat la temporada d'estiu, totes tres convencionals i escrites com
per encàrrec.
Les joies du plein air, d'André Monézy-Eon, té
l'argument basat en una vulgar gazetilla de diari.
Una dóna de món seduida per l'elegància i bona
figura d'un americà, s'avé amb ell a perdre-s per
entre l'espès boscam d'un jardí públic, i un còmpliç
disfreçat de guarda-passeigs surt al pas, i amb l'excusa d'impedir i de denunciar un pretès atac a la
moral, exigeix una forta quantitat pera pagar el seu
silenci. Una parella de policia ve a temps pera i m pedir el timo o atraco i s'endú presos els dos vius.
Un soir de Pàques, llegenda rumana en dos actes,
de Keim i Gragnon, cau de ple en el Grand Guignol. Un vell jueu té una filla que es estimada apassionadament per un criat de caràcter brutal i dolents
antecedents, despatxat per la seva mala conducta.
No cal dir que la noia no correspon an aqueix amor.
L'acció principal de l'obra's prepara marxant una
diligència cap a vila enduent-se'n en ella la noh. La
casa del jueu queda sola. Un bailet du la noticia de
que una colla de lladres ha deturat la diligència al
mitg de la carretera. El jueu l'emmena a vila pera
que ho denuncii. La fosca invadeix l'escena, i els
lladres, guiats segurament pel criat despedit, se disposen a robar la casa. Ja han obert un forat a la
porta i per ell se fica una mà buscant el baldó. El
vell jueu agafa la mà, la lliga fortament a la porta
i's complau en cremar-la, disfrutant amb els horribles sofriments del lladre.
t L'altra de les tres obres citades es Les amours
d'Ovide, dos actes en vers, de Monézy-Eon, Auzanet i Faral. Constitueixen l'obra una sèrie de quadros vivents que posen en escena episodis de la vida
fastuosa d'Ovidi. Es una comèdia escrita amb gràcia

i amb estil correctament literari. Sense voler dir que
pertany aqueixa producció al genre dels bufos, ne
té certa reminiscència, encara que revestida d'un
aire més modern i més pulcre, naturalment.
Réjane. — Davant d'un públic escullit, d'invitats,
tingué lloc, en sessió íntima, la representació única
de L'eternel combat, obra inèdita, en tres actes, del
comte d'Audiffred i Pau Hardin. Es un drama ràpid,
vibrant, ple de passió i d'intensitat, de personatges
excelentment dibuixats de mà mestra, qual argument se basa en una demora d'artistes ont s'ha i n troduit una amiga gens escrupulosa.
— A Ermenon.ville s'ha celebrat, amb tanta solemnitat com senzillesa, el segon centenari del naixement del gran filosop Jean-Jacques Rousseau.
A dos passos dc la tomba de l'autor immortal d'E~
mile, a l'ombra d'altíssims arbres, se montà una estrada, ont tingué lloc la festa.
Eloqüents discursos i lectura de composicions
poètiques constituireu la primera part.
Després se representà el segon acte de L'homme
de la Nature, obra en vers, dedicada a la memòria
d'en Rousseau peren Jules Princet, l'eminent concertista Wanda Landowska tocà deliciosament al
clavicimbol pàgines de Rameau i Couperin, i finalment, la companyia de l'Opera-Comique posà en
escena Le devin du village, obra escrita per l'escriptor ginebrí.
— El dia 4 del vinent Juliol farà quaranta anys
que en Mounet Sully debutà al teatre de la Comedie
Française. Amb aquest motiu se festejarà a l'ilustre
actor amb un banquet i el teatre de la Comèdia donarà en son honor funció de gala, en la qual Mounet representarà Andromaque, la mateixa obra amb
que debutà.

LONDRES
The amazons, obra de l'Arthur Pinero, estrenada
fa vint anys, s'ha reprès novament, amb gran èxit.
Una mare, jove encara, té tres filles. Per un extrany egoisme i a fi d'esvair de l'imaginació de les
tendres nenes tota idea d'amor les educa al camp,
allunyades de tot tracte masculí, i baix la direccció
d'una institutriu que les instrueix com si fossin homes. L'amor es un deu maligne que's riu de totes
les precaucions que contra d'ell se prenen i's fica
per tot, precisament per les portes més tancades.
Tres joves salten l'alta paret de la finca de la dama;
les tres noies, sorpreses al principi, acaben per donar els seus cors als gentils assaltants, amb el disgust de la mare, esdevingut resignació.
— En el teatre Criterium s'ha estrenat una deliciosa comèdia, Ann, de Lechmere Worral. Es d'assumpte lleuger i fina observació.
Un jove poeta, virtuós, de bones costums i ignorant de coses del mon, escriu un llibre sobre l'amor, obra de pura intuició, que obté un gran èxit.
La seva mare està desolada al veure que'l coneix
tant poc l'amor, que ni ha pensat ni ha sabut estimar mai a cap dóna.
Pera fer contenta la mare, el jove's decideix a demanar relacions per telèfon a una amiga de l'infantesa. Una veina, una americana aixelebrada, corres-
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La primera representació executada fou la de la
ponsal d'un diari ultramarí, vol celebrar una intertragèdia Horace, de Corneille, interpretada notableview amb l'autor del llibre esmentat.
ment per Joana Delvair, Folkis, Jaume Fénoux, DesTrobant tancada la porta nò s'hi pensa gens i entra atrevidament per la finestra/essent gran la sor- . jardins i Joubé.
Després seguiren : La fille de la Ter re, obra perpresa de la nord-americana, quan veu que aquell
sonalísima del jove escriptor Emili Sicard, director
home que creia un apassionat, uh gran coneixedor
d'una revista literària de Marsella. Es un drama viode l'amor, que tant eloqüentment descrivia, no era
lent, aspre, ont se descriu la lluita entre la ciutat
més que un bon xicot sens experiència, un ignocent.
i el camp, amb el triomf final de la fidelitat a la terra.
Ella l'aixerivirà, però sempre dintre de límits honestos, i l i amaga sota'ls seus mobles les seves saBotriocephale, obra humorística antiga, ilustrada
batilles i la camisa de nit. Quan la promesa del p ú musicalment pel mestre Saint-Saens.
dic autor vindrà, trobarà aqueixos objectes d'ús ínPolyphème victorieux, quals personatges són
tim femení i's creurà que l'ignocent no es més que
Galatea, Acis i Lycas. Un quart personatge invisiun redomat libertí. L'experta professora d'amor ho
ble es Polyphème, que's complau en torturar els
aclara tot, i completa l'educació sentimental de l'inaimants culpables, perseguits pel seu u l l sagnant^
genu Eduard.
i finalment Antígone, la grandiosa tragèdia de Sòfocles, amb música de l'eminçnt Saint-Saens.
NIMES
Davant d'un públic de més de dotze mil espectadors han tingut lloc en el teatre antic del Circ romà
les dugués primeres sessions del cicle de la Tragèdia, baix la direcció dels senyors Pere Béranger
i Eugeni Uchéde, feliços organitzadors d'aqueixes
esplèndides manifestacions d'art.

ATENES
La gran actriu Marika Cotopouli, l'intèrprete sens
igual de tragèdies clàssiques, està obtenint ara un
gran èxit amb la representació d'Elektra, d'Hoffmanstahl.

• • •

A PROPÒSIT
D ' U N ARTICLE INDIGNE
o hi ha res tant ignominiós ni que rebaixi tant
el concepte moral que
d'un home pot formarse, com el fet de que
bescanti els seus germans valent-se de mentides contades a qui nois
coneix prou encara pera
fer-se: ben be càrrec de que l'enganyen.
A Barcelona hi ha un home que no ha
fet altra cosa en tota la seva vida que destilar fel i maltractar als seus compatricis
valent-se de tota mena de recursos impropris. L'expressió manifesta del seu fracàs
en tot quant ha intentat—teatre, novela,
periodisme, política — queda patentisada
en cent articles i dos o tres llibres que ha
publicat regalimant bilis. La seva impotència no l'ha dut a estudiar pera que un dia
brillés pels seus mèrits sobre tot. allò que
reventava, sinó que, etern envejós, ha disfreçat el seu despit amb vestimenta de
descontent, i , sense raó pera fer-ho, pera
justificar les seves proses ensopides de gazetiller adotzenat ha inventat fets i parau^

les, ha resolt els assumptes segons convenia a la seva especial argumentació, i trobant-se descalificat per tothom qui a Barcelona entén i sab de les matèries que ell
s'ha proposat tractar, ha trucat la porta
d'algun diari de Madrid, porta que se l i ha
obert perquè les conveniències polítiques
fan aprofitar, segons les circumstancies, fins
lo que ha sortit del fang més llefiscós.
Trobar la porta oberta i aprofitar-la pera
fer-hi passar lo més innoble, ha estat tot
hu. Ell dèu acaronar l'idea d'anar a la
Cort, i semblant-li que la manera més propicia pera realitzar els seus desitjós es dir
mal de Catalunya i dels catalans, se llença
descaradament an aquesta tasca, que tant
francament li secunden aquests periòdics
madrilenys, la direcció dels quals, si conegués l'historia pública d'aquest subjecte,
si sabés els punts que calça, si estès enterada del desprestigi que té entre'ls que'l
coneixen, per grossa que fos la conveniència política, per necessitat que hi hagués
— segons el seu punt de vista — de ridiculitzar Catalunya i els seus homes, s'estaria molt de fer-ne cas, i les seves correspondències barates, fetes sospirant passejar per la «Puerta del Sol> i tenir un sòu
a un recó de Ministeri, anirien al cove
despiadadament.
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A mitjos d'aquest mes va publicar-se a
Madrid un d'aquests articles. Se necessita
un desconeixement tant gros de les coses
nostres, per part de la direcció del diari
que inserta la prosa de que parlem, que
horroritza pensar el temps que'ns queda
encara fins aconseguir que a la Cort siguin
conegudes i apreciades les coses de Catalunya en la seva justa expressió.
L'article aludit parla de teatre, i es per
això que'ns en ocupem. No hem llegit mai
res tant desballestat, tant mancat de llògica,
tant fóra del comú sentir.
No anirem pas a contradir-lo copiant-ne
fragments, perquè això fora trobar-lo no
més desbaratat en algun dels seus aspectes. I ho es tot. Des del començ al final,
tot lo que diu es dit sense to ni sò. Cita
casos que no més han passat per la seva
fantasia atrabiliaria. I amb la major frescura dedueix d'aquests casos certes conseqüències, carregant la nota fins a lo inconcebible.
*

* *

En aquesta terra nostra ont tants esforços portem fets els que estem sempre a
punt pera accionar, s'ha patit de dos mals
terriblement perillosos: l'alabança incondicional, a tort i a dret, que converteix en
genial lo que es solament estimable,—
i que, alabat en la mida justa de la seva
proporció hauria estimulat al creador a alcançar una major perfecció — i la reventada absoluta, negadora de tota mena de
condicions, despiadada, crudel, capaç de
tancar dintre de casa l'home de voluntat
més ferma.
I enduts per aquesta manera de fer, no
es extrany que'ns trobem davant d'alguns
casos en que l'aplicació d'aquests dos extrems s'hagi efectuat en una mateixa persona, la qual ha estat de primer alabada
i portada en tabernacle victoriosament,
i després anulada sense compassió, d'un
cop de ploma, o de cent cops de ploma
que li han deixat el cos llatzerat i l'ànima
feta bocins.
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I no costa gens, així, saber qui alaba
perquè alaba i qui desalaba perquè ho fa.
Els qui alaben són els amics de sempre,
els que tenen obligació de fer-ho per aquella sèrie de compromisos que no's poden
eludir. I s'alaba sense fe, sense cap mena
de fervor, juntant una paraula a l'altra,
dient les frases de costum, estrafent el nom...
I's reventa perquè s'es un despitat, perquè
al calaix se té una obra i cap empresa ha
volgut llegir-la, i's va contra l'autor perquè
un actor no ha fet cas del reventador un
dia que li ha demanat un favor; perquè
l'autor es un desconegut i podria pujar a
les espatlles de l'autor amic de la casa;
perquè el qui fa la critica es un autor i tem
la competència...
Això ha estat lo normal, lo consuetudinari. Però ara hem vist reventarptv un cas
inaudit. Reventar als homes del Teatre Català, venjar lo de Catalunya pera que a
Madrid s'obrin les portes, es lo m é s nou
i impensat. Es l'argument del galan que
pera desbancar un enemic s'inventa patranyes contra ell, i les xiuxiueja a les orelles
de la fembra, astut i covard. Es l'ansia del
mos de pa cercat sigui com sigui, no guanyat francament, sinó afanyat a copia de
carícies rastreres de goç petener.
En aquest cas se troba l'Adolf Marsillach, autor de l'article que'ns suggereig
aquests comentaris.
La vergonya sigui eterna pera aquells
que, despreciant la seva llengua, alaben la
dels altres, anc que sigui per necessitat.
j . AROLAS I FATJÓ
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Una escena de * Filoctetes

TEATRE

GUINYOL

ESQUIROLS I VAGUISTES
(MONÒLEG

REPRESENTA BLE)

Ramon: 40 anys, treballador serrador de
màquina.
Decoració: Una pared al fons. — A dreta i esquerra cases de modesta apariencia, amb les portes
i finestres tancades.

(Mentres s'alça el teló se senten alguns
trets d'armes de foc i remor de gent que fuig.)
RAMON. — (Entra corrent, astorat, guaitant enrera. Quan es al mitgde l'escena s'atura, mira a son voltant, i amb un geste de
ràbia d i u : )
Mal llamp! Aquest carreró no té sortida.
Si venen per aquí m'enxampen!... Mentres

no m'hagin filat!... Ara'm sab greu haverme separat de la colla. (Anant a mirar per
la cantonada, amb precaució.) Encara hi
han civils allí baix. (Avençant.) Si's creuen
que es amb civils que'ns faran perdre la
vaga!... S'han de convèncer, els patrons, de
que no s'hi pot jugar amb nosaltres : tenim
raó, som els més i ens farem fer la llei...
(Petita pausa.) A h , si no hi haguessin
aquests mals germans, els maleits esquirols!... Sempre ha estat per culpa d'ells
que'ns hem tingut d'ajupir! Covards!...
Que no vinguin a dir, al pendre-ns la feina,
que es perquè passen necessitats a casa
i que la boca no vol noves... Tots ne passem prou, de necessitats! També'n tinc jo,
de família! També hi tenim d'anar nosaltres a fiar al forn i a la tenda!... Però això
què hi fa? Alguns sacrificis tenen de fer-se
quan se tracta de redimir l'obrer. I si no
volen compendre que es amb les vagues
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que ho conseguirem, se'ls té d'obligar a seguir-nos a la força. (Petita pausa.) Ja té
raó en Fernàndez: « L'imperi de la Justicia i de la Fraternitat no vindrà sinó per la
violència». Alguns creuen que no, que es
mellor mirar d'obtenir les nostres reivindicacions pacíficament i de poc en poc, com
diu que fan en altres terres... Romanços!...
No hi ha com la violència pera imposar-se.
I ara's veu ben be que'ls burgesos se la
temen. Estan espantats!... El meu estava
més groc que la cera, i amb cada gota de
suor aixís..., pitjor que quan va venir en
Fernàndez a la serra a fer-nos plegar en
nom de la Federació. Se les varen tenir tiesses tots dos, però en Fernàndez té molt
tesón i molta labia...; ha llegit molt!
I es dels purs, eh? No està per mitges
tintes ni componendes, ell!... A l pobre
Cisquet l i va clavar un bon pebrot, ahir,
perquè deia que potser fora millor avenirse i acceptar les noves bases dels patrons...
Ara mateix, quan estàvem reunits a la taverna d'en Biel, entra ell i ens diu :
Ya
vais bien arreglados? Pues duro a esa taifa
y nada de transigir, porque ahora ya es

cuestion de dignidad humana... » Ens ha
pagat el gasto, i cap a fer plegar els esquirols. Crec que no's podrà queixar de nosaltres ; a pesar de la resistència havem fet
tancar dos tallers... que'm sembla que trigaran a tornar a engegar. Abans no estigui
arreglat lo que havem fet malver n'hi ha
per temps!....La maquinaria del meu ha
quedat ben bonica! Lo que es
machihembradora, l'ase'm-fum si mai més torna
a fer una post!... i de les altres no'n parlem: totes les havem romput... (Cambiant
de to.) menos la meva cinta. Quan he vist
an en Joan amb el mall alçat que anava
a trencar-la... no sé q u è m'ha succeit que
m'ha fet botre al seu costat i deturar-li el
braç... Ell m'ha mirat, extranyant-se'n...
i amb raó, puix no m'explico encara jo
mateix per q u è ho he fet. Com si totes les
màquines no fossin del patró!... I com si
d'aquesta'n pogués guardar gaire bon record, j o ! L'hivern passat per poc no hi
deixo aquesta m à ! Sí..., ja ho sé que fa
vuit anys que hi serro... (Exaltant-se de
nou.) Però, i això q u è ? Vol dir no més
que fa vuit anys que m'explota el mateix

% . . .

Els interpretes de la festa helénica i els seus organitzadors, germans Corominas Prats i mossèn Pedregosa
Fots. J . Teixidó
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burgès. (Sarcàstic.) A h , no s'ho pensava
ell que jo formés entre'ls obrers conscients!
Quan havem entrat al taller, esbotzant la
porta del darrera, encara'm sembla que'l
veig, allí a Tentressol, mirant-me aixís, com
un enzaL. I la cara que ha posat quant
m'ha dit al veure-m: « Ramon, tu també?»
— Sí, jo també, — he cridat. — Visca la...
(Amb expressió de dolor, posant-se ràpidament la mà als ronyons.) U i ! què es això?
Me fa mal aquí. (Com fent memòria.) Quan
ara ens han donat la carga i ens han fet foc,
m'he sentit un cop aquí, com si m'haguessin clavat una pedrada... Potser sí que era
una pedra dirigida an aquell civil que'ns
empaitava i que amb el cavall ha rebotat
per terra an en Peret, que corria al meu
costat... (Amb llàstima.) I que li dèu haver
fet mal de debò..., com que ha topat de
pit... i amb la fúria que portava!... Ningú
Fha ajudat a alçar, perquè prou feina teníem
tots en guillar!...
Pobre xicot! ja dèu ser cap a la presó...
o cap a l'hospital. Si sa mare'm pregunta
per ell diré que no The vist... Jo no tinc cor
pera donar-li la noticia... encara que prou
la sabrà desseguida. Les males noticies
arrai!... No sé pas com se les arreglarà, la
pobre dóna, sense'l n o i !
(Posant-s'hi la mà.) Això'm fa més mal!
Tot per culpa d'aquells brètols d'esquirols.
Ah, però lo que es aquell que ha sortit primer... sort ha tingut de les cames; si aixís
com l'he tocat de rellisquentes l'encerto
bé... li bado el cap.
Quin me sembla que no se n'alçarà es el
que havem estomacat a garrotades... Amb
la ràbia que pegàvem! Si no arriben a ser
els crits d'aquelles dònes, ne fem xixines...
La que hi ha corregut al veure-l per terra
devia ser la seva.
Oh, i an ell el conec, jo!... la seva cara
no m'es nova... Sí, just: ara hi caic... es
l'Antón! Sa germana i la de casa havien
treballat juntes al Vapor Nou.
(Amb malestar.) No sé si ell m'ha conegut... me penso que sí... del modo que m'ha
(Dona m pas pera conservar ïequilibri.)
Q u è es això? Tot me roda! I aquí'm fa

més mal ! (Troba ïhumitat de la sang.)
Sang! Sang! Estic ferit! Serà una bala...
vet-aquí el cop que he sentit! Quanta sang!
Tinc la camisa xopa!
Q u è faig, ara, jo ? Si me n'anés a la Gasa
de Socorro?... Pero i si els civils me veuen?
(Dona dues o tres passes pera conservar ïequilibri.)S\ nom'aguanto! Ba, ba! Cridaré...
però allavors es segur que'm detenen i començaran a fer-me preguntes i m é s preguntes... que si fèiem coaccions... que si hi
ha un esquirol ferit... (Amb temor.) Ferit
0 mort, aneu a saber!
Els ulls sembla que se m'enterboleixen...
Be hi dèu habitar gent en aquestes cases...
(S'hi dirigeix fent tintines, s'apoia en una
d'elles, però no té prou força i cau agenollat.) Socorro, socorro!... (Petita pausa.)
M'estic dessagnant!... Socorro!... No'm
senten, o fan com aquell per no enrePotser sí que moriré jo aquí sol com un
goç al mitg del carrer. (Va per alçar-se.)
No puc, no'm puc moure. Quasi no veig
res... i tinc fred: dèu ser la sang que he
perdut... (Pausa. Mirant a terra, aclaparat.)
Potser sí que es sang perduda, perquè,
qui se n'aprofita? Els companys? I com?...
Um, no ho veig gens clar.
(Enternint-se.) Lo que veig es que si'm
moro, com quedaran a casa? Q u è farà la
dóna amb les criatures?
(Amb tó d'imprecació.) No seràs pas tu,.
Fernàndez, qui les mantindràs 1
(Amb mirada extraviada.) Sembla negra
nit!
[Esparverat.) Q u è es això ? L'Anton ! Es
l'Anton! N o ' m miris, no'm miris aixís! Q u è
vols?... Tots deien que eres un mal company ! No, no he sigut j o ; hem estat tots!
Ves-te'n! Ves-te'n ! Ves-te'n!
( Ràpidament ha fet un esforç pera aixecar-se; tot encorvat va cap el fons, continuant amb els braços extesos pera apartar
aquella visió. A l ser a la cantonada cau,
1 queda estirat a terra, veient-se-li no més
que les cames.)
TELÓ RÀPID
D. i v. COROMINAS PRATS
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Potser lo més interessant de l'obra són els
tipus, dibuixats excelentment. Tant «Teddy»
Tívoli.— Dissabte celebrà el seu benefici el l'americà arribat a París, home franc i sincer,
popular actor Pepe Fernàndez; estrenant Las com el diputat, com la viuda del president,
hazanas de Juanillo el de Matares, apropòsit són justos i perfectament vius, admetent la
dels germans Alvarez Quintero, escrit pera ponderació escènica. El primer acte es d'una
ésser representat en una festa que la marquesa justesa admirable, tant de construcció escènica
de Squilache organitzà a Madrid a fi de recu- com en la presentació dels personatges, origillir diners pera'l monument del cabo Noval. nal i sòbria, aixís com el segon pesa per la
L'obreta, malgrat ésser de circumstancies; seva llargària excessiva i per una colla d'esceestà traçada amb l'habilitat reconeguda dels nes un xic pobres de color per la repetició
aplaudits autors de El potio i interessà al dels mateixos conceptes i situacions, no logrà
alçar-se fins al final; més mogut i lleuger que
públic.
tot l'acte. En el tercer es ont l'obra pren més
Fou molt aplaudida.
l'aire d'alta comèdia, posant-se en una forta
Novetats. — Los dos pierrots es un poema tònica sentimental la figura de L'amic Teddy,
delicat d'en Rostand; traduit per en Ricard J. que fins llavors se'ns presentava un xic acaricaturada. En resum. L'amic Teddy es una
Catarineu.
Una Colombina que galànteja amb dos pie- bona comèdia, plàcida i riallera, ont l'esperit
rrots. Un de trist que eternament se plany. del bon públic s'hi entrega satisfet de no haUn d'alegre que a cada paraula hi posa una ber d'amoinar-se amb complicacions sentimentals, ni conflictes de tragèdia.
rialla.
L'interpretació, notabilísima. Cal fer esment,
Ella creu més en el trist. I diu que l'estima.
I aleshores es el de les rialles que sent nuar- en primer lloc, de la senyora Guerrero, que
se-li la gola i esclata en plor al veure-s menys- sab treure partit d'un paper inferior al seu talent i prestigi, detallant-lo, matisant-lo exquisipreuat.
Colombina's commou i's compadeix i dona'l dament i donant-li fins aires de protagonista,
seu cor al segon. Un home pot ser rialler; però quan no es més que la figura necessària pera
sab plorar quan s'emociona. Un home trist no fer el duo a Teddy, i cal remarcar encara més
el treball de donya Maria, ja que's veu un nosab riure.
La senyoreta Blanco hi obté un èxit asse- ble desinterès per l'art, i una conciencia del
seu propri valer, a l'acceptar el paper de «Magnyalat.
Dona Desdenes, comèdia en tres actes, ins- dalena», cosa que altres eminències no fan,
pirada en una obra húngara per don Manel tement .que'l públic els tingui a menos si no
Linares Rivas. — Se tracta d'una obra amb r i - són ells els qui canten totes les àries.
bets de vaudeville, en la que el públic hi passa
Després el senyor Tuhillier, el notable actor
una bona estona rient amb el diàleg i situa- a qui tant estima el nostre públic, en el paper
cions de l'obra. Amb el mateix assumpte va de «Teddy», del qual ne fa una inimitable creaestrenar-se a Barcelona una opereta amb el ció. Distingit, i vestint a la perfecció el tipus, es
títol de Maniobras militares. Com a tal, hi tro- una delicia en tota l'obra; dins l'aspecte còmic,
bem a faltar en l'obra allò de la pomada aus- sempre amb gran sobrietat i justesa, sense valtríaca dels valsos de cadència lenta i enso- dre-s de cap recurs groller, i en l'últim acte,
nyada.
intens d'emoció, dintre un aspecte de torbaL'interpretació excelenta, distingint-se espe- ment i franquesa que arriba al públic, esbocialment la senyora Guerrero i els senyors rrant-li el somriure dels llavis i fent-lo sentir.
Díaz de Mendoza i Tuhillier, que vestiren
Fou ovacionadíssim. Tots els demés, justos,
ademés amb gran elegància.
com sempre. En quant a vestuari i presentació, ja no's podia demanar més.
El públic força satisfet.
— S'han reproduit Cyrano de Bergerac,
L'amic Teddy, comèdia en tres actes, de
Rivoire i Bernard.—Aquesta fou l'obra donada interpretat per en Thuillier amb talent i disla nit del benefici del notable actor Emili creció, i La segunda dama duende, executada
Tuhillier ijque'l públic rebé força afectuosa- amb la delicadesa que aquesta companyia.
ment. Pertany l'obra a les del modern genre posa en les obres clàssiques.
francès. Un argument de comèdia lleuger,
Dijous debía celebrar-se el benefici de la
a voltes a punt de caure en vaudeville, mes la senyora Guerrero amb Locura de amor, i pel
mà discreta dels autors sab contenir-se a temps, divendres hi havia anunciada l'estrena de El
quedant-sé al lloc-d'una correcció exquisida.
aventurera.

BARCELONA
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Còmic. — En Linares Becerra ha estrenat
El cuento del dragón, comèdia lírica amb
música del mestre Jiménez.
Se tracta d'una obra honradament escrita,
d'assumpte simpàtic i desenrotllo correcte.
El públic l'ha rebuda molt be, demostrant
que no està tant estragat com molts suposen,
i que encara'l seu paladar està ben disposat
pera assaborir belleses, si li són ben servides.
I en Linares Becerra ho ha sabut fer delicadament.
La Villar, la Martí, en Güell i en Vinas hi
són aplaudidíssims.

CervaLtites.—Juanillo el de Molares ha estat i n corporat al repertori d'aquest teatre per en SimóRaso, qui fa del protagonista una de les seves més
exquisides creacions.
Els germans Alvarez Quintero són aplaudidíssims per la seva nova producció, senzilla, però
atractiva.

Eslava.— Princesitas del dòlar es una nova va-

riant de la ja popular opereta. Aquestes obres, sobre les quals tothom té drets adquirits, van estrenant-se, traduídes un dia per un i un altre dia per
un altre, i el públic va acostumant-se a veure-les
fins que troba que les hi serveixen al punt, i aleshores s'hi entusiasma.
Això es lo que acaba de passar ara. La darrera
aplicació d'aquesta opereta a l'escena espanyola
l'ha feta en J. J. Cadenas, amb intervenció del mestre Lleó, que ha arreglat o adaptat la música de
Fall, posant-la més en consonància amb el gust del
públic madrileny.
I en efecte: el públic madrileny ha trobat que ara
La princesa del dòlar està molt be, i l'aplaudeix,
i tothom content.

Espanyol. — Una companyia dirigida pels
senyors Tormo i Casajuana va donant una
sèrie de funcions en aquest teatre.
Per ara no ha fet més que repertori, i d'aquest les obres més conegudes.
La companyia es força discreta, figurant-hi
la Mercè Gai i la Carme Amari com a tiples
i els senyors Tormo, Rosal, Marín, etc, entre'Is homes.
•

LA

PAGESETA

Sota d'un cel brillant
larbreda exuberant
creix amb tota Vufana,
i en mitg de la verdó
brilla amb ostentació
una masia blanca.
I en la terra frescal,
el temps primaveral
impera amb sa florida,
fins que l'Estiu ardent
fructifica, naixent
sota d'un cel benigne.
Avui al dematí,
dintre de ton j a r d í
l'aureneta cantava,
i el dia, amb el seu cant,
anava despertant...
Tu, potser somniaves.
Ha vibrat un moment
l'aire pel firmament...
Tu has obert la finestra
i has vist, amb gran anhel,
la rodona del cel
devallant a la terra.

•
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I amb el cor bategant
has gaudit un instant
l'aire de matinada,
mentres el sol ixent
fha besat, dolçament,
venint per sobre'Is arbres.
Després, te n'has anat,
deixant de bat a bat
oberta la finestra,
i has baixat amb dalit,
descoberta de pit,
la cabellera extesa.
/ has anat allà al prat
ont el blat engarbat
reposa nit i dia,
i tu, sola, passant
recullíes, cantant,
l'empall i les espigues.
Jo, baix al cap-d'avall,
feia el darrer crestall
a la meva sembrada,
i al tindre-l acabat,
com sempre, enamorat,
he vingut a trobar-te.
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Tu, al veure-m arribar,
fhas deixat de cantar,
somrient-me, amorosa,
i al moment hem parlat
del rostoll i del blat
i de 1 espiga rossa.
Prompte ens hem assegut;
una fruita ha caigut
de dalt de la brancada,
i havent-la recullit,
ens l'havem partit
de l'una boca a 1 altra.
Quant bo es el fruit madü,
menjant-lo junt amb tu,
i, entre tanta ventura,
besan-te cada instant
entre-mitg de l'encant
que'ns dona la Natura!
ANTON ISERN

• • •

CONTESTA
A UNA OBSERVACIÓ
|N periòdic mai se fa a
gust de tots els qui'l compren o el llegeixen. Anosaltres ens passa que rebem diàriament una dotzena de felicitacions i de
cartes en que lo menys
que's diu de la nostra
Revista es que la seva
existència es un orgull pera Catalunya.
Això ens plau, però encara no estem
prou satisfets. Perquè també de tant en
tant hi ha qui, tot alabant-nos, troba q u è dir.
Un exemple: Ara acabem de rebre una
carta en la qual se'ns diu que no hauríem
de parlar m é s que de teatre català, pera
atendre-ns al significat del nostre títol.
Això es una equivocació. Nosaltres hem
volgut fer una Revista — i hi ha divuit
números que són testimoni de si hem
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aconseguit el nostre propòsit — dedicada
preferentment al teatre de la terra. Però
sense exclusivismes. Donar tota l'importància que's mereix a lo de casa, però
informar als nostres llegidors de lo que's
fa a fóra en Art, que no som, desgraciadament tant perfectes ni tant savis pera que
tinguem de despreciar lo que terra enllà's
fassi. Pera coneixement dels uns i exemples dels altres.
Per altra part, el nostre teatre no pot
omplir d'informació una Revista com aquesta. Ara, gràcies a que'l Sindicat ha estrenat
una obra cada setmana hem pogut anar
oferint als nostres llegidors nodrida informació catalana, però si no hagués estat
això, i haguéssim hagut de parlar no m é s
del teatre català, hauríem hagut de suprimir la meitat de paper i donar una Revista
amb aire de romanço.
Fixin-se els qui ens diuen això en la carta
de que parlem, de que altres periòdics
menys importants que aquest ja han hagut
de recórrer a lo que nosaltres hem fet
des d'un principi pera omplir llocs que
anaven a quedar vuids. I això es un exemple pràctic.
EL TEATRE CATALÀ es una Revista catalana, dedicada preferentment a parlar de
l'Art català. Però es també una Revista
teatral, i des de la seva naixença va proposar-se informar al públic de tot lo que's
refereixi a Teatre, sigui lo que sigui.
Això ens ha valgut moltes felicitacions
que no hem senyalat per modèstia. Si parlem ara es perquè, més que de les lloances,
donem noticia de la carta d'un descontent,
digne d'esser atès p e r q u è entre les ratlles
de la seva lletra hi batega un fort entusiasme per la nostra obra.
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Pérez Moya, mestre del chor que executà
l'hermós Himne a Apol, traducció catalana
Casa de Família (teatre grec). — Tal del notable literat R. Picó i Campamar.
com estava anunciat, el diumenge dia 23, reI fem extensiva aquesta felicitació als sostevetlla de Sant Joan, tingué lloc en aquesta im- nidors de la casa, als artistes i demés personal,
portant institució filantròpica una notabilís- i també al públic que va contribuir a dona
sima sessió de teatre grec a càrrec del qua- major lluïment a una festa tan agradosa, redro escènic de la casa, en la qual foren repre- cordant-los a tots que des del doble punt de
sentats la tragèdia Filoctetes, de Sòfocles, tra- vista artístic i filantròpic Tacte en que en una
ducció catalana i adaptació del nostre amic o altra forma van pendre part constitueix un
en D. Corominas Prats, i el drama satíric llegítim honor pera la nostra ciutat.
El cíclop, d'Eurípides, traducció d'en Roca
i Roca.
SOCIETATS PARTICULARS
Totes dues produccions són prou dignes de
la fama dels llurs autors i acrediten també la
A T E N E U OBRER D E L DISTRICTE I I (Mertraça i el bon gust dels seus traductors i adap- caders, 38 i 40). — Per la revetlla de Sant Joan va
tadors, essent admirablement interpretades representar-se per primera vegada l'interessant mepels aficionats senyors Queraltó, Peracols, Vi- lodrama en quatre aetes E l goç dels Baskerville,
ves, Piera, Calvet i Inca, atentament secundats baix la direcció d'en P. Boquet, distingint-s'hi
per altres companys seus, donant tots plegats aquest notable aficionat i el senyor Ferrerons. Els
demés, regulars.
un conjunt molt acceptable i digne dels maPel dia 7 del pròxim mes hi ha anunciat el benejors elogis.
fici de la distingida actriu Consepció Duran, qui
En l'intermedi s'executà un hermosíssim ha escullit Magda i Lespurna.
Himne a Apol, trobat fa pocs anys a Delfos
A T E N E U OBRER D E L DISTRICTE I I I . - E n
i que constitueix una preciosa joia musical
i històrica, de la mateixa manera perfectament aquesta entitat, el proper mes de Juliol tindrà lloc
el benefici de la novella i simpàtica dameta jove na
interpretada pels choristes de l'establiment.
Rosari Sasac, qui ha escullit la comèdia en tres acAcabà tant interessant sessió amb sardanes, tes,
del senyor Graells Castells, Com s'enreda la
carreres a peu, titulades «Marathon*, en les troca, cantant-se, ademés, per la beneficiada dos
quals prengueren part diversos minyons, otor- fragments d'òperes.
gant-se el premi, compost d'una corona de lloSabem que no actua ja en aquesta entitat el quarer, una medalla i un ram de flors, a l'inscrit dro dramàtic que dirigia el notable aficionat Narcís
oan Tolo, el qual feu present del ram a una Perbellini.
Si les coses marxen be, pel mes de Setembre deiiermosa senyoreta de la concurrència, dirigint-se acte seguit tots dos junts a abrandar butarà un nou quadro dirigit pel senyor Graells, deuna grandiosa foguera disposada al mitg de butant amb l'obra El misteriós Jimmy Samson.
Desitjaríem que fos una companyia ben ferma
l'estadi ont va tenir lloc la festa, cloent-se aixís
i prometem assistir-hi pera parlar-ne amb tota i m tant interessant sessió.
parcialitat.
La nombrosa i distingida concurrència que
omplia l'espaiós estadi va seguir amb interès
C A F È « BELLO H O R I Z O N T E * (Corts, 513).
i atenció l'artístic treball dels executants, aplau- — El dia 23 varen representar-se, baix la direcció
dint en diverses ocasions i a l'acabament de de don Ramon Claveras, las comedias Don Goncada obra, i desfilant al final enmitg del més zalo o l'orgull del gec i Gent d'ara.
Don Gonzalo va agradar al públic, sobressortint
gran entusiasme.
en sos respectius papers les senyores Cardaldas
E L TEATRE CATALÀ s'associa a les moltes
i Pallarès i els senyors Claveras i Penadès, secunfelicitacions que mossèn Pedregosa, director dats admirablement pels senyors Munné, Basora
de l'establiment, i demés organitzadors i cola- i Illa. Els altres, ajudaren.
boradors de la festa van rebre de les nombroses
Gent d'ara va anar un xic fluixa perquè anaren
i distingides personalitats que hi van assistir, amb massa precipitació, però's varen fer aplaudir
complavent-se en oferir els seus noms a la les senyores Cardaldas i Pallarès i els senyors Claconsideració i estima públiques. Foren aquests, veras i Illa.
En el mateix local va representar-se, el dia 24,
ademés dels ja citats, els bons amics D. i V.
Corominas Prats com a organitzadors de l'es- l'interessant drama Les arrels, que va anar bastant
distingint-se i treballant amb molt amor les sepectacle, l'arquitecte senyor Josep M.a Jujol be,
nyores Cardaldas, Pallarès i Hernàndez, i els sei Gibert, autor de l'escenari i decorat del ma- nyors Claveras, Munné, Vilar i Illa, ajudats pel
teix, de molt bon efecte, i el senyor Antoni reste de la companyia.

BARCELONA
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Gracia

Sant Andreu

CENTRE N A C I O N A L I S T A R E P U B L I C À , El quadro escènic d'aquesta entitat posà en escena
el dia 23 les comèdies, en un i dos .actes respectivament, Tal hi va qui no s'ho creu i A ia lluna de
Valencià, alcançant un bon desempeny.

FOMENT A N D R E U E N C . - En Miquel Sirvent
organitzà, pera'l passat 19 del corrent, una funció de
broma, composta de les comedietes L'amic Cirera,
Tot cor i De l'ou al sou, que divertiren en gran manera la concurrència, sobre tot en L'amic Cirera,
ont en Sirvent estigué admirable.
En totes poguérem apreciar una vegada més les
bones qualitats d'actor còmic d'en Sirvent, en Vives
i en Pubill, els quals foren aplaudits amb entusiasme. Un aplauso a les artistes que cumpliren també.
La vetlla va ésser divertida; els artistes, més que
be; el públic... una mica escàs, com de costum.

CENTRE CATÒLIC SANT A N T O N I D E PADUA. — Diumenge passat se representà en aquest
Centre, en primer lloc, per la secció de nois, el
dramet en un acte Aucellets fóra del niu, que anà
bastant ajustat.
Després tingué efecte la comèdia en tres actes
Fe, Pàtria i Amor, distingint-se en llurs papers en
Fontbernat, en Torras i en Gomis.

Les Corts

CENTRE M O R A L INSTRUCTIU. - Les obres
que ompliren el programa dels dies 22 i 23 del corrent foren, ademés d'una comèdia castellana en un
acte. E l bon policia, dos actes, i La casa tranquila,
tres actes, ratllant en elles a gran alçaria els senyors
Guardiola, Papaceit i Aldrufeu. Les dames foren
escamotejades amb aquella tranquilitat tant poc catòlica.

CÍRCUL FAMILIAR CORTSENSE. —Una mala
companyia d'aficionats, que's posa gran en els programes i que dirigeixen uns senyors de nom Sans
i Simó, ha «executat» Muralla de ferro de la manera més indigna.
Tenint-los an ells una compassió que no van tenir del públic que anà a escoltar-los, preferim no
parlar-ne més.

SOCIETAT « L'ARTESÀ ». - Diumenge, dia 23,
se representà el drama en tres actes E l contramestre, baix la direcció del senyor Puig. En llur treball
sobressortiren la senyoreta Amat i el senyor Abril.

D E FORA

IRIS. — La companyia Corberó-Castellet, dissabte passat se despedí d'aquest local amb la comèdia
en un acte Blanc i negre i el monòleg D'estudi.

Horta
CENTRE FESTIU «MONT CARMEL». — D i u menge passat la companyia Corberó-Castellet representà les comèdies en un acte Sastres pobres que
robeu i Blanc i Negre, amb una esmerada interpretació; y per fi de festa l'episodi dramàtic, d'en Burgas, Jordi Erin, per en Segarra i en Castellet, els
quals se guanyaren molts aplaudiments. Dilluns, dia
24, despedida de la companyia amb el drama en tres
actes E l llac etern, havent-se distingit els senyors
Castellet i Segarra. El senyor Rufiandis, amb la seva
brometa, se feu pesat al públic.

Sant Gervasi
CENTRE A U T O N O M I S T A CATALÀ — P a p à
Ministre fou l'obra que's posà en escena el passat
diumenge, amb una interpretació quelcom insegura.

Sagrera
JOVENTUT REPUBLICANA R A D I C A L INSTRUCTIVA. — Se representaren en aquesta entitat,
en la vetlla del dia 23, les comèdies en un acte Una

dóna a la brasa. L'últim inglès i El quarto dels

mals endressos, amb un desempeny bastant deficient
per part de tot el coniunt d'aqueix quadro escènic.

Sant Martí ( C l o t )
A T E N E U D E SAN LLUÍS G O N Ç A G A . - E l
dia 21 se celebrà una vetllada en la qual se llegiren
algunes poesies i's representà l'obreta del teatre

catòlic La torre dels misteris.

— En la revetlla de Sant Joan se posà en escena el drama d'en Pere Boquet Com les ólives, i la
comèdia Qui no crida no es valent.
En ambdós dies, l'interpretació, acceptable.

Arenys de Munt
SALÓ FAMILIAR. - El dia 23 del corrent, revetlla de Sant Joan, i amb motiu de l'estrena del
local-teatre, proprietat d'en Josep Colomer, tingué
lloc una magnificà funció a càrrec de la companyia
catalana que dirigeix el primer actor, fill d'aquesta
població, en Josep Gubert, i de la qual formaven
part les distingides actrius senyora Antònia Baró,
senyoreta Ramona Mestres i senyora Borralleres.
L'obra escullida fou el drama dels senyors Santiago Rusiíïol i Martínez Sierra que té per títol

Aucells de pas.

Fou posada en escena amb tota proprietat, i en
sa representació s'hi lluireu tots, formant un bon
conjunt.
La senyora Baró hi estigué notable, així com la
senyoreta Mestres i la senyora Borralleras.
Els senyors Gubert, Pallach, Rovira, Estefa, Casals i David hi estigueren justíssims.
Pera fi de festa representaren el sainet d'en Rusiíïol E l pintor de miracles, desem penyat per la
senyoreta Mestres, les senyores Baró i Borralleras,
i els senyors Gubert, Pallach, Casals, David i Rovira i resultant una mica freda l'execució.

Castellar del Vallés
Per deficiències trobades amb motiu de les inspeccions darrerament efectuades queden clausurats
fins a segona orde els dos teatres d'aquesta població, suspenent-se les funcions anunciades, de sarsuela, al Centre Castellarenc, i de drama, al Patronat Obrer.

Mataró
TEATRE EUTERPE. — El diumenge a la tarda,
la companyia Blanca-Massip, tornà a representar

Jimmy Samson, i a la nit, en lloc de Flors de cingle,

com havien anunciat en dos programes, varen posar en escena l'obra d'en Guimerà Terra baixa;
els papers principals de la qual corrien a càrrec de
l'actriu senyora Llorente, que en el paper de «Marta»
ratllà a gran altura; senyora Morera i senyoretes
Ortiz («Nuri») i Pujol, totes molt justes; i dels actors
senyors Blanca («Manelich») que estigué en caràc-
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ter, essent molt ben recunclat pels actor Bozzo, Rovira, Furquet, Torres, Martí, Cervera, Martori, oferint tots plegats un excelent conjunt.
El dilluns a la tarda varen deleitar-nos amb una
altra obra del gran Guimerà: la de títol La filla
del mar, qual part principal va córrer a càrrec de
l'actriu senyora Llorente, qui's mostrà una gran
actriu tràgica, i va ser molt ben acompanyada per
les senyores Morera, Cotó, Pujol, senyor Blanca
i altres que'l secundaren molt be.
SOCIETAT « N O V A C O N S T À N C I A » . — La
companyia Blanca-Massip va funcionar el dijous
passat en aquesta lluida societat, i alternant amb
dues obres castellanes, va representar el diàleg
d'en Barbosa, qual títol es Jugar a casats, que
fou molt ben interpretat pel senyor Torres i la senyoreta Ortiz, que's feren aplaudir per la distingida
concurrència.
CENTRE REPUBLICÀ FEDERALISTA R A D I C A L . — El dia 23 a la nit, el quadro d'aficionats de
la casa, baix la direcció de l'aficionat Joaquín Rachs
i amb la cooperació de la distingida actriu senyoreta Antònia Fornés Rabascall, va posar en escena
l'emocionant tragèdia del mestre Guimerà Mar
i cel, que fou molt ben desempenyada per els aficionats Bachs, Vilalta, Casanovas, Parera, Ribas, F i gueras, Olivar, Tauràn, Guintà, Revilo i la citada
actriu, que feren tot quant sapigueren pera sortir
airosos de llurs papers.
I per fi de festa, l'aficionat senyor Pons, amb la vis
còmica que'l distingeix, va recitar el monòleg En
Nofre L·lonsa, que va ser molt aplaudit.

Terrassa
CENTRE SOCIAL. — En aquest important Centre's posà el passat diumenge, per la companyia d'aficionats que dirigeix en Jaume Font, l'obra El misteriós Jimmy Samson, que obtingué una interpretació acabadíssima per part de l'esmentat senyor Font
i senyors Puig, Ribas, Antonell, Elías, Marinon,
Gotzens, Suana, Ventalló, Mauri, Dinarés, Albiíïana
i nens Maria i Josepet Puig.
Tots estigueren be, sobressortint els encarregats
dels tipus de «Dick», «Avery», «Read» i «Blickendorf»; aquest darrer era la primera vegada de representar en gros públic, i feu un tipus acabadíssim.
La presentació fou molt cuidada, estrenant-se tres
magníficas decoracions del P. D. Carles Esquirol,
avalorades amb mobles, aparells elèctrics i accesoris cedits per distingits operaris terrassencs.
La distingida i nombrosa concurrència sortí molt
complascuda de dita representació.
Pera'ls dies de la pròxima festa major actuarà en
un dels nostres teatres la companyia de l'actriu
donya Marguerida Xirgu. Ja'n parlarem.

Vic
Amb motiu de la festa major d'aquesta ciutat tindran lloc la setmana entrant els següents espectacles:
la companyia de la Xirgu i en Nolla donarà una funció en el teatre Principal, representant el drama
Magda i la peça Total, res. En el mateix colisseu
hi donarà dues funcions la companyia del popularíssim Santpere.
A Catalunya Vella la companyia d'en Jaume Borràs posarà en escena el drama d'en Morató E l

tresor.

Els aficionats de la Joventut Catòlica posaran en
escena el drama El misteriós Jimmy Samson, arreglat a l'escena catòlica (!!).

Vilanova i Geltrú
BOSC. — El dia 23 del corrent debutà la companyia Claramunt y Devenat, amb la cooperació de
les senyores Fremont i Verdjer.
Les obres que's posaren en escena foren L'hereu
Sscampa, en la qual obtingueren merescuts aplaudiments per l'admirable interpretació, finalitzant la
funció amb la joguina còmica Càstor i Pòlux, i n terpretat per la senyoreta Ferràndiz i els senyors
Adrià, Rovira, Teixidó i Cuyàs.
El dia 24 a la tarda's posarà en escena La reina

jove, i a la nit L'hèroe.

U N I Ó OBRERA. — Diumenge passat s'estrenà
el magnífic teatre d'aquesta societat, posant-se en
escena el drama El deshonor de l'honor i la peça
Un per altre, per la secció dramàtica.
En el desempeny del drama feren un bon treball
els senyors Rius, Oliva, Roura, Freixas, Vidal i O l i vella, essent tots ells fortament aplaudits per la nombrosa concurrència.
En la peça, els senyors Font, Rovirosa, Freixas,
Olivella i Albet lograren fer riure el públic, sortint
aquest molt satisfet de la vetllada.

• • •

NOTICIES

U

NS quants amics del que fou en vida l'Anton
Isern han organitzat pera avui un acte senzill
i modest en celebració del sisè aniversari de la
mort d'aquell jove que tant prometia pera Catalunya i les seves lletres.
L'acte consistirà en fer una visita al Mas Nolla,
que es aont darrerament treballà l'Isern, pujar
a Cabrera, trobant-se en la Casa-Ajuntament amb
les autoritats del poble, que agradosament han
ofert el seu concurs, i en franca i viva comunió de
sommiadors i pagesos anar a veure la tomba del
malaguanyat poeta camperol, fer-hi allí, en presencia dels pares de l'Isern i del senyor Batlle d'Alcover, un parlament senzill en el qual un dels seus
amics més íntims honorarà la memòria del poeta,
i llegir-hi altres les millors poesies que sortiren de
la seva ploma.
E L TEATRE CATALÀ, que, si visqués l'Isern, cl
tindria entre'ls seus amics més estimats, car ho era
d'alguns dels que'l fan, l i rendeix tribut insertant
una de les seves joies literàries.

S

EGONS llegim en els telegrames de la prempsa
diària, l'Adrià Gual, estimat amic nostre, ha
obtingut un èxit gros i entusiasta amb l'estrena de
Misteri de dolor per la companyia Sainati al teatre
de la Comèdia, de Madrid.
Aquesta obra, com La verge del mar, d'en Rusinol, i La morta, d'en Crehuet, seran posades aviat
a Barcelona, dintre la sèrie de funcions que, com
saben els nostres llegidors, l'esmentada companyia
donarà al nostre teatre de Novetats.
A. ARTÍS, impressor-Balmes, 54; Barcelona : Telèfon 2689
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TRRBALLS DE T O T A M E N A
Ronda de Sant Antoni, núm. 46

Nostres íolletins
Junt amb aquest número repartim als nostres afavoridors 16 pàgines
del drama en dos actes, original d;en Joan Puig i Ferreter,

E l gran Aleix
obra que ha estat Tèxit més gros de la finida temporada del Sindicat
d'Autors Dramàtics Catalans, i les cobertes de Taplaudida tragèdia en un
acte, de TAmbrosi Carrión,

El fill de Crist

que expressament ha dibuixat en Fradera, un jove artista de gran empenta.
L a setmana entrant començarem

=

Desamor

=

drama en dos actes de Tautor d'El gran Aleix, que s'ha representat
darrerament, amb força aplaudiments, al teatre de Catalunya.
I pera alternar amb
l'atenció del públic.

Desamor,

preparem una sorpresa que cridarà

Els qui ho desitgin poden passar a recullir E L F I L L D E CRIST enquadernat, mitjançant Tentrega dels foíletins en bon estat i la quantitat
de V I N T CÈNTIMS, i des del dilluns vinent, a rAdministració: Portaferriça, !?•

A l s nostres C o r r e s p o n s a l s
AVÍS IMPORTANT
Pera simplificar les tasques administratives, preguem als
Corresponsals que se serveixin enviar, la primera setmana de
cada mes, els números que'ls sobrin del mes anterior.

