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y possible y,
de'l camp de lo inédit, tot senabla fácil
se pot esposar,
perdre,
tot
rés
per
com que no hi ha
al primer
ab la reserva mental d'entornarsen a casa
presenti.
LA
que's
perill
entrabanch que hi hagi o
d'entrar
en l'any
acaba
pero,
que
CATALANA,
ESCENA
de suscrip
seté de publicació y compta ab una llista
popular,
no pot ni
prou
ció ben nutrida y una venda
compromisos
interessos
creats,
aixts.
Té
den procedir

Més de les reformes que's preparen
RAHÓ

DE

PÉS

de que's tassi a Catalunya—al
Teatre Catalá, -la Revista de
literatura y comentan i teatral.
Fins are y nosaltres mateixos volém

ja
costat'del

ORA

es

-

-

inclourens en la classificació,—sols probatures y tan
teigs s'havien fet, Eren, aquesta mena de publi
cacións, veritables cobertes dels folletins que repar
tíen Rés més. Ni el públich ni les Empreses editores
tenten altra aspiració. Redactades depressa —deve

gades,

en

lo

essencial,

per

sol

un

escriptor,

—

irnpre

correcuita, llensades a la venda com y quan se
podía, no es d'estranyar les deficiencies que s'hi nota
ven:
monotonía y improvisació en el text, manca de
bon gust en la compaginado y decoració del periódich
una tempestat
y en tot plegat— Revista y follettns,
tant desfeta, espessa y formidable de faltes d'impremp
ta en tots sentits y per tots els gustos que, a no comp
tar ab l'indulgencia del públich y l'esperit de sacrifici
dels nostres autors dramátichs, hauría resultat in
comprensible com se'n venía un sol número d'aques
tes Revistes y més estrany encare que's podessin
tolerar certes profanacións aixó si, involuntaries
sempre,—que's cometí en en les obres...
Semblant estat de coses vergonyós, deu acabarse
per sempre si volém contribuir al prestigi del nostre
Teatre. Y més avuy, en que, definitivament, el Tea
tre es en camí de plenitut... Heusaqui, donchs, les
rahons que ha tingut en compte la empresa de LA
ESCENA CALALANA per decidirse a parlar de Refor
mes y
calificar de «segona época» del periódich,
aquesta que are estém preparant ab tant d'entu
siasme.
ses a

—

—

GARANTIES D'ACERT

Segona época

la qual com déyem l'altre día,
«aportem 278 números de tasca constant y honrada,
sense claudicacións nirenuncies de
cap mena, sem
pre a major honra y gloria deis nostres valors ar
tístichs.»
Aixo si. Tal com hem confessat les nostres culpes,
volém recordar lo que poddem dime mérits. Y no
per vana gloria, mes per creure aquets detalls d'alta
significació y per_ tal que serveixin de garantía al
públich y als elements teatrals de Catalunya. Car
quan comensa_ a publicarse un periódich, siga del
genre que's vulga, es lo més natural que parli molt
y ab fort lirisme y nos quedi curt en promeses. Des

élst.

—

a

—

contrets, un lloch y posició guanyats y un nom—en
xo no predica a la
care que modest —per perdre. Per
desbandada,
mes ab seny y
babalá ni arenga a la
ha donat alguna
mesura Y es per aixó, per tal com ja
seguritat de
cosa, que'n pot protnetre d'altres ab
públich que
trobar
en
el
certesa
de
cumplirles y ab
disposa
a en
l'altre
que's
seguida—y
en
are
l'ha
fins
coratjarla aquella fé y caliu de simpatía que inspi
ja coneix de temps y
ren sempre els amichs que un
per diverses rahóns,--pot
en la paraula deis quals
confiarse.
-

TRAVALLS PREPARATORIS
LA ESCENA CATALANA prometía— y are vé disposta
altura de les
a detallar el programa,— «posarse a la
y solidesa, a
constituintse
ab
serietat
circunstancies,
del qual va
qne
estima,
al
calor
del
Teatre
imitació
néixer, y la prosperitat del qual es la primera en ce
lebrar.»
Calía donchs, abans que tot, reorganisar y com
pletar,—la nostra Redacció
Reorganisarla, aixó es: distribuir les tasques acu
radament, a fí de donar una major amplitut y relleu
mantindrán—Estrenes de
a les diverses seccións que's
la seltnana, Teatres, Societats Recreatives, Deis nostrts
corresponsals, Noves y comen fans, etc. —Y conseguir,
encare, dintre cada títol d'aquets, la cooperació acti
tant sois de tart en
va de certs elements que fins are
colaboraven.
tart hi
Completar la redacció: aiicó es: com déyem,—
atréurens les firmes que més y millor s'haguessin

distingit en
Podém,
tors

la nostra

en

noves

especialitat periodística.

aquest sentit, comunicar als

ben

nostres lec

alegradores. Vegeules.

NOUS REDACTORS DEL PERIÓDICH
A més de la promesa que tením de que seguirán
intervenint en LA ESCENA CATALANA totes aquelles
figures prestigioses que l'ajudaren desde sa fundació,
altres escriptors, procedents deis camps literaris més
diversos, vindrán a sumarse als nostres amichs de
sempre. La llista de noms fora inagotable y potser
sobrera y tot, ja que les firmes de molts d'ells tarda
rán ben poch a honrar aquestes columnes Basti sa
ber, per ferse cárrech de l'importancia de l'adquisició
que, desde el
y per calcularne les conseqüencies,
número próxim, en Martí Giol y en Pompeu Crehuet
serán redactors efectius de la nostra Revista.
—

—

EL

plástica

próxim,

NÚMERO

VINENT

que ja será altra cosa,—
y literariament,—que les modestíssimes co

Desde el número

Escena
ecstal,trtd.,
bertes del folletí que continga. Car l'Antoni Mun
tanola que quan dibuixa —y ho fa espléndidament,-_-se firma Aniyc, ha estat l'artista escullit per decorar
les nostres pagines. En les quals independentment
dels travalls literaris que s'hi publiquin, comen
sarém a introduhirhi també totes aquelles variacións
y iniciatives que creyém adaptables al periódich y al
públich que 'I llegeix. Y entenguis bé repetiraho
cop per sempre,—que al procedir aixís no sei á
un
per imitació, sinó per assimilació. No fos cas que
oblidantnos de fer la advertencia, ens sortissin mo
tejantnos de imitadors justament aquells que actual
ment no fan altra cosa que aprofitarse de lo que no
saltres hem procurat dur are, d'una manera viva y
personal, a n'aquestes columnes...
-

--

QUE NO'S PODRÁ VEURE,
ENCARE, EN EL NUMERO VINENT
La reforma que imaginém en els folletíns; les pa
gines d'aument que tením pensades—que serán 32,—
y, lo que es més important encare, la llista d'obres
DE LO

que vindrán a enriquir la nostre Biblioteca teatral.
No's podrá veure tot aixó, encara, peró sí pressen
tirse. Ja que es natural que correspongui a una bona
Revista un bon folletí, ben imprés, ben presentat y
nutrit y selecte
Les nostres amistats, les nostres coneixenses, s'ex
noves simpatíes
tenen y multipliquen. Y sabém les
actitut
d'are, tant
que'ns ha guanyat la generosa
consonancia
ab
els temps
franca y oberta y tant en
en la cre
inútil
insistir
corrém
Y
dit
aixó,
es
que
encia que tenim de que, ab l'ajuda de tots y ab la
bona voluntat que'ns inspira, farém de l'organisme
LA ESCENA C ATALANA —Periódich y Biblioteca,—
independent, respectuosa
una institució sólida, útil y
mereixedora
d' apreci y de
ab tothom, peró també
..

respecte.
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Goya, les sessións vermut, les
funcións en castellá y el benefici
de la Xirgu

La

La empresa del teatre Principal, esma-perduda está
y desconcertada.
Enlloch de cercar l'éxit seguint les carreteres reials
de l'art dramática, se les enfila per viaranys entorto
Iligats y dresseres sospitoses que duen, infaliblement,
la desfeta. Es trist—ho compreném,—portar una
temporada seriosament y perdre diners. Peró será més
trist encara haverla duta ab els peus, perdre les matei
a

xes

pessetes y, per torna,

espantós...

caure

en

descrédit y ridtcul

Un temps fou que procura la da Itera empresa durnos
Goya al costat de la.Xirgu y encara tremolém de la
pensada y encara deu estarne esgarrifaada la eminent
la

actriu postre._
Un temps fou el projecte de la Goya, peró encara hi
ha un pitjor, tant trist y més... econbinich.
Ara han sortit de trascantó unes gacetilles que'ns fan
saber que en aquella casa, durant les temporades de
Quaresma y Primavera, en les tardes deis (líes de feina,
s'hi donarán sessións vermut, a preus económichs,—ja
a
som
lo que déyeml —compostes de cinematógraf,
atracczóns y una comedia representada per la com

panyía del teatre...
Esquifida, migrada, tragi cómica-económica fi de
una empresa orgullosa que comensá despreciara
als
eminents autors cataláns y ha acabat donant la
alternativa a les atraccións més tronadesI Moral deis
fets, llissó de coses, petit exemple, conseqüencia exem
mes

piar. qui

sabrá

aprofitarte?

Un detall manca esbrinar, sobre els anunciats ver
muts ab atraccións, olivetes y economía. Se resignarán
treballarhi —a ral entrada y butaca,—les figures més
notables de la companyta, Xirgu, Gimenez, Nolla,
Daroqui, Fineta Santolaria, etc.?
Y ja que, entre altres, hem escrit el nom de la Xirgu.
permétins l'inspirada artista una digressio final que
rés té que veure ab els vermuts, pero molt ab el séu bon
nom, reconegut prestigi y independencia de carácter.
Es veritat lo que corre, aixó es, que la gentil Mar
guerida, fent el joch a la feixuga empresa, consera en
deixarse anunciar la funció de benefici fentla coincidir
ab el día de inauguració de les representacións que té
projectades a Eldorado el Sindicat de autors drama
tichs catalá.ns?
No volem creure tant mancada de criteri, inicia
tives y patriotisme a la nostra festejada actriu. Ni
la considerém tant fácil a la sugestió que consenti en
tertulia de
tirarse terra als ulls; ni tant solidaria ab la
traductors de la casa, que vulgui compartir antipaties,
odis que en ella fóren mostra de ingratitut y afany
de suicidi...
Més aviat volém creure que tot aixó,---sicaliptich
anunci de la Gaya; sobtada invasió de les sessións ver
mut; alternes, municipalesques y paradoxals funcións
déria de fer voleiar
en castellá y, finalment, aquesta
comentém del be
com
la
que
noves inversemblants
nefici de la Xirgu,—no son altra cosa que medís y re
empresa per
cursos que s'ha empescat la desballestada
arrastrar, en la desfeta y ruina que menassa, figures

prestigioses...

davant la
Les quals, efectivament, si voten salvarse
prou/
opinió pública, no tindrán altre remey que dir oferir
vulgui
Xirgu,
se
les
ab
la
quan,—aixt coro ara
-

espectacle fentles servir de instrument de la més
que
graciosa, descomunal y ridiculisadora venjansa bas
tramoistes,
y
presenciat
apuntadors
may hagin
pnréntesis
telóns y bambolines que, (entre

en

tidors y

siga dit,) ja n' han

vistes de ben crespes,

ja

Lab Fbeena
aatedarta

nrel
Ateneu

/

t

Sant Gel vasi
passat debuta
en
aquest teatre la com
panyía Capafons-Sala, po
sant
en
escena l'obra en
quatre acies La verge boja.
Devérn fer especial menció
de la senyoreta Persiva,
que
ten un travall digne de tot
y A bella de Guri,
discretes. El
de

Diumenge

ESPANYOL

També l'Antonia Bar& entusiasta, estudiosa y agrai
da, en la nit del seu benefici rendt homenatge al Teatre
Catalá. L'obra escullida ha estat el deliciós Dol
d'«alivio» d'en Santiago Rusifiol. Ja sabém com inter
preta aquesta obra la afortunada creadora de Bis savis
de Filalrista
Se prepara l'estrena de la traducció castellana de
La Reyna joya, deguda al reputat escriptor Rafel

Marquina.

El día 24,

dissabte,

Sindicat d'autors.
El

primer

ELDORADO
obrirá les portes,

a

cárrech del

programa de la

temporada está compost
Flors de cin,ele, ab música d'en
Casademont y decorat nou d'en Moragas y Alarma y
de l'estrena de una comedia en un acte d'un
reputat
del drama de

l'Iglesias,

autor.

APOL

Han seguit les representacións del
interessant drama
en un acte Bestia
assenyalada original deis germans
Corominas. A questa producció, a mida que% actors
van dominantla més, creix en éxit
popular. Nosaltres,
amants del Teatre
Catalá de bona mena, hem con
seguit permis per incloure Bestia
assenyalada, en la
riostra Biblioteca.
Véginse, en la secció de Noves, les

condicións—altament beneficioses y económiques,—
ab que será publicada tant excelent
S'ha representat també en aquest producció.
teatre la exquisi
da marina en un acte Sirena, de l'Apeles
La Reyna joya d'en Guimerá ha estat Mestres.
l'obra
esculli
da per la celebració del benefici
de la aplaudida pri
actriu senyora Pucho!,

mera

PRINCIPAL

Ja

comentém degudament, en article
apart, les no
vetats que's preparen.
Prometen donar joch y no des
preciarém les cartes que se'm hi ofereixen
Ah! Conti
nua
una

anunciantse Teatre Catalá aquesta casa
quesembla

sucursal de la villa

y corte.

logi. Les senyores Nogaret
enyor Capafons, en el «Maicel,» en
algunes escenes estigué
eiís y en altres no; en Sala, acertat,
lo mateix que'n aa
iana y en Castells, secundan(
els demés regularmeni.
No obstant esperavem una
interpretació en conjunt, rnés
delicada y justa.
e

Centre de Defensa Social de la
Bonanova
Dos rom se neguen, La fantasma
de Sant Telm y Cegos del
cor, foren les obres
que ompliren el programa del passat
diurnenge. Dels intérprets
que hi pregueren part, sois se
distingiren en Marti Alegret y Cunill.
Institut de Sant Joseph
(Sarria)
Diurnenge passat tingué lloch la represa del
drama lírich
'Este! de Nalareth, que obtingué la
mateixa interpretació y

bona presentació que

en les anteriors
representscións.
Centro sarrianés
El passat diumenge se
representa el drama en tres actes
atalla de Rey-nes, havent
obtingut una esmerada
ta ció en
conjunt per part de las senyoretes Frernontinterpre
y Plá y
senyors
Ferrer, Xatart, Torrent, Parlella y
Domenech.
La direcció y presen tació
escénica, toren excelents.

La

Familia Catalana (Gracia)
sarsuela castellana se posaren en
pa ssat
escena, el
diumenge, les catalanes El Somni de
l'Ignocencia y
La conquista del papel,
havent jet les delicies de la
rrencía,
donoinant la nota cómica en Ilurs papers els conco
senyors
ubels y Rufiindis y
travallant ab discreció la
Ló pez y Bofarull.
senyoreta
Jura

ab

una

Centre Autonomista Catalá
(Sant Gervasi)
día 28, del passat, se
posé
en escena la comedia en
cinch
actes Joventut de
Princep. En l'execució, s'enmotIlaren
en
Ilurs papers la
senyora Sala y Oliva y els senyors
Sala Y
Cais; el senyor Saladrigas,
encarregst del «Caries Enrich,»
no'ns va acabar de satisfer el séu
travall, mancava sentiment
y mes
cornprensió; els demés cooperaren
regularrnent.
La direcció escénica, un
xich descuidada, y la
en el rnateix
presentació
nivel!.
El diurnenge passat
tinué efecte la comedia en un
acte L'
Espurna, de Riera y Bertrán y
Cel que sobre, d'en Suri
nyach Sentíes, en les quals s'hi Iluhiren
les senyoretes Per
siva, Deril y aiver, senyores Perra
món y de Sala y senyors
Joannhus, Oliver y Sala.
El

El

Progrese (Sant Aadreu)

El diumenge per la
tarde, se posa en escena la bonica pro
ducctó d'en Pitarra. Lo
Lliri d'aygua, siguent
ment interpretat per
excelent
les senyoretes Roca
y Riera y la sin
tica nena Morer y'ls
pa
senyors Sabates, Guasch,
sals y Borras.
Mitjans, Ca
Se representa nimbé
l'herimos quadro dramatieb de Igle
sias, Cendres d'amor, tinguent
una excecució
mereixcedora

,

L'a,seern
ezt-ilaula
de grans elogis bu interpretada per la senyoreta Roca y Is
senyars Quintana y Sabates.
Per tí, Un bon debut, que agrada molt.
Molt bé la presentació escénica, principalment la de Cen
dres d'amor.
Ateneu Obrer del districte II
La vetIlada lírica que'l diumenge,día 28 del passat va ce
lebrarse, va satisfernos jovosament, car no'ns creyern que la
senyoreta Durán, l'ídol del públich d'aquesta casa, fes tant
rebé les parts cantábiis confiades a la seva may desmentida
yoluntat d'actriu estudiosa, com també'l senvor Garrigó
cumplí ab son comes en els personaljes que se li confiaren.
Comensál programa ab la producció Permétim, seguint
L'alegría que pasea, y finalisá tan animada testa, ab la come
dia lírica El primer día, jugades ab aquel! encert, ab aquell
gust que representa un gran travall la seva franca execució
per elements aue corn els de l'«Ateneu Obrer del districte
II,» viuhen la vida deis que Iluhiten per l'existencia, per
aquesta mena d'esser deis que estérn conderrinats a prosa
eterna, corra diu el personatje.
Pera no ter diferencies, basta dir que adernés deis citats
senyoreta Durán y senyor Garrigó, van Iluhirse forsa els
senyors Boquet, Valls, Comas, Fábregas, Cornpta, Gula,
Grau, Simón y Farraróns.
També van estar en son lloch la senyora Vidal y la se
nyoreta Blanco.
Que en Garrigó y en Farraróns tener, simpatíes, queda
demostrat en la vetlla de diumenge passat, ab rnotiu de la
funció a son benefici, en la qual representaren Terra bai
xa y Qui... compra maduixes.
La sala s'omplí de gorn a gola).
Les

representacións transcorregueren felicissirnes,

car,

ademes deis ja anomenats beneficiats, s'hi Iluhiren els
senyors Boquet, Monné, Fábregas, Cornpta, Valls, Guiu y
altres que mornent no recordém.
'Fambé varen estar molt bé les senyoretes Frernont, Du
rán y Albert. Lo rnateix podém dir de la senyora Vidal.
Unió Ultramarina
Baix la direcció del senyor lila, s'hi represensá El rnistich,
ab una execució forsa aceptable, puig tant les senyores Mo
rera y Alegret, cona els senyors Monné, Casals, Esteta, Gu
bert, lila, Valls, Pallach y David, feren una tasca mereixedora
d'aplaudiment. La presentació escénica, rnolt deixada. de la
má de Déu, com bastant oscilosa la direcció artística.

Joventut

Autonomista

Les obres El somni de l'Ignocencia y Permétim, feren les
delices de la concorrencia per l'interpretació que hi donaren
les senyoretes Virgili (R. y A.) y els senyors Forga, Clapera,
Vinas, Jordá y Vera.
Pabelló Tetuán
El quadro cbmich-Iírich que dirigeix en Ramón Cama,
ha representat, entre sarsueletes castellanas, les pesses Com
succeheix moltes vegades y Renyines d'enamorats, que han
sigut ben desempeoyades y forsa celebrades.
Circol de

Propietaria

(Gracia)

La companyía juvenil Ferrero, posá en escena la visió mu
sical L'escota dele somnis, interpretada molt bé per les estu
diases y petites actrius Moré (P.), Redondo y noy Arboles.
Els senvors Ferrer y Bardém, rnolt en son Iloch. La senyo
reta Cabrero (T.), no gaire afortunada. La senyoreta Caste
jón (M.) y senyors Maré y Ferrer (germans), rnolt discreta.
El conjunt, quelcom fret. La direcció, bona.
Saló Varietata (Gracia)
En la última setrnana, la companyía Claveras ha repre
sentat el drama Lo cor del poble y les conaedies Lo Sant
Cristo gros y Mala nit.
L'execució de les rnateixes sigué bastant acceptable,
sobressortint la senyora Vila y els senyors Claveras, Cosme,
Cené (J.) y Sanchez.

e,

ne8treá

eorresporzsais
t.

Reus.
aFra ternitat
R. Radical.> El diumen
ge prop-passat va posar
se en escena l'obra de'n
Rusifiol La Mare y com
es té
acostumats a la
gent d'aquesta casa, se
executá ab tota propie
—

tat
B. BA SSEDA

sena

detall

en

mancar'hi
res.

la protagonista
senyoreta Bas seda
se en

un

Va liuhir
la
de

una manera magistral sabent
aguantar el temperarnent que
el seu carácter requereix. El senyor Benet, en el «Manel»
ac,ertadissirn. La senyora Miró y Novials, tingueren mo
ments afortunats. Ele senyors Bartolf, Vallverdú,
Brunet,

Jordana, Aguadí, Songenfs y Queraltó, ajudaren a que la
obra no decaygués, cooperan t en les escenes de conjunt.
També se p0Ftb molt be el nen que feya el «Baylet>
qual nom sentim no recordar.
L'obra dirigida pel senyor Benet, feu que la concurren
cia aplaudis alguna passatges y en especial al acabament.
Rebi

nostra cordial enhorabona.
«Centre R. R. Autonomista,, Les obres Lo forjador
d'acer, El mártir de !'honor, !Per una solfa! sigueren les
represen tades al mateix día per la secció de la casa que
dirigeix en J. Riba anant el desempenyo a cárrech deis
senyors Riba, Ferré (J.), Bonet, Agrás, Bellyer, Balsells,
Ferré (S.), Fortuny Sotorra, Montagut, Alberich, Panales
(A.) y Carraesa. En l'última pls senyors Riba y Pamies
t'enea les delicies del públich en los papers de «Quimet» y
«Senyor Pinol» respectivament. La part femenina a cárrech
de la senyora Rosina Galtés.

Vendrell.—Els rifes 2z y 22 va actuar en el teatre del
Casino Circo una companyía catalana de declamació, di
rigida per l'aplaudit prime actor August Barbosa. El con
junt de la companyía bastant heterogeni y deslligat, lo
que 'ns feu creure que els seus components no estaven
molt acostumats a travallar junts.
De les obres que representaren la que va alca usar més
éxit y més bona execució, va esser el drama de l'Iguasi
iglesias Foch m'u, en el que hi sohressortiren les senyores
Vallespir y Sarbosa «Carlota» y «Joyita» respectivament,
rls senyors Barbosa y Ferrer, intérpretes deis dos fills de
la

protagonista.

Granollers.—cLa Unió Liberal.» La companyía dramá
tica Pubill-Munt Rosés, ha donat una segona representa
ció del drama d'en Rusifiol Cors de dona, ab la mateixa
bona interpretació de la primera vegada.
«Centre Catolich.» El divendres a la tarde, feren el dra
Nít de sanch.
Lo diumenge a la tarde, el drama en un acte !Vaga! ya
nit la comedia en un acte De rebot.
met

Papiol.—El día Ill del corrent s'estrenará en el teatre
Cervantes, ,cona a prova d'estudi, I' impressió dramática

La Escena,

\O‘1'

eata 113. na,

de San' Teltn. Día 28. L'anima en pena y La fantasma de
y en
Sant Telm. Tots els aficionats que hi han pres part
especial els senyors Casases y Casals, han obtingut molts

Delirium tremens, original d'en Joan 011é y Rius, y ademés
Rusifícil El pea blau.
es representará 1-hermós idili d'en
El desempenyo de diles obres correrá a cárrech de la
companyía Santacana.

Badalona.—«Gent Nova.»

El

diumenge prop passat

aplausos.
«Lliga Católica.» Lo día 14 de Janer, s'hi representá les
obres. Ditjosos barreta, Venjansa de apotecarí y Estufat a la
catalana, ab execució mitjana.
«La Violeta.» Lo día 28, la secció que dirigeix, (no sa
bém qui) N. N., possá en escena les obres, Mata donet, Setze
J :Ojeo y ah s peus de costé, ab execnció deficienta.

se

representa

La more Civil y La Santa. La execució de les
dugues obres fou excelentíssima. No més tením de apun
que hi prengueren pant y foren
tar el nom deis artistes
les senyores Fremont, Vidal y nena Moré y els senyors

Terradas, Casas, Boyé, Clapés

y

Campinany.

La nena Moré representá el monblech La meya guardiola
que hi estigue deliciosa.
«Centre de Ntra. Sra. de Montserra t.» L'ultim diumenge
el aficionats de la casa representaren la hermosa comedia
La bona gent y la bonica pessa Un cop destat. En la execu
ció s'hi distingiren notablement les senyores Verdier,
Fornés, Vallvé y Rica rt y els senyors Giró, Minguella Abel
Puig y altres. El senyor Prat en el «Rafel» n'hauría tret
rnolt més partit si hagués sapigut el paper.

La Garriga.—«Circol de Recreo.» Companyía Pubill
Munt Rosés, El día de la Candelera va posar en escena La
Dida, de Pitarra y la comedieta Tot cor. En Pinterpretació
s'hi lluhiren tots els artistes que hi varen pendre part y
molt especia lment les senyores Roca y Bayona y els se
nyors Pubill y Puigventós. El públich aplaudí ab entu
siasme sortint molt satisfet del tea tre.

noTa —Per exés d'original no podém publicar en aquest
número les ressenyes deis nostres actius corresponsals de
Mameso, Vilalranca, Premié de Mar, BelIDÍS, Bospitalet,
Gerona, Mongat y abres Huirán en el número uinent.

Lleida.—«Joventut Católica.» La secció que baix les
ordres del inteligent aficionat senyor Gonzalez, actua en
aquest centre catblich, posá en escena lo día 2 del corrent
les obres, La fantasma de Sant Telm, iCatalunya! y una
sarsuela castellana. La primera fou regularment interpre
tada peía senyors Farrús, Castellví y Charles. Arrodoniren
el conjunt els senyors Cervera, Ponsoda y Perez. La se
gona, aná desastrosament, puig que alguna deis persona t
jes no estaven ben repartits, com «l'Enrich,» qu'el desem
penyava l'actor característich senyor Ponsoda. Aquest es
el que aná més malament. Lo senyor Purroy, ja sabém
que aquell paper no el podía desempenyar, puig ji venía
gran. En Charles, fou Púnich que estigué rnés acertat, peró
no se sentía, y en Serafí Gonzalez, tingué moments felissos
ab lo «Simón.»
Recomaném al que es cuidi de la maquinaria, que pani
compte ab lo Ilum, puig tant aviar está ciar corn fosch
El día 4, se representaren el monblech More d'en Jaume
de Urgell y la sarsuel a Seise Jutjes. L'obra d'en Guimerá,
fou representada per I' entusiasta jove aficionar, senyor

EL NOSTRE CANT
que será posada ab música pel Mire. Morera
y que servirá de hzmne als Chors de Clavé.

ComPosició

Som descendents d'antiga llar
que aix1 per terra com per mar
son accent feia entendre!
Som els esclaus de la foscor,
que, enamorats de la claror,
les ales hem d'extendrel
Re'l nostre pas deturará:
Ahir vam ser: serem demál
Som els vidents d'un altra llum!
Sona cercadors del nou perfum
de les flors de la vida!
Del gran espay ens anyoreml
Un cel més pur, més blau, voleml
Volem un cel sens mida!
Re'l nostre pas deturaral
Ahir vam ser: serem demál
Obert el món de bat a bat
cantem-li Amor y llibertat.
pera que la tonada
regust dels nostres vis.
faci la Corta olor dels pins
de nostra terra aimada!
Re'l nostre pas deturarál
Ahir vam ser: serém demi
EMILI GUANYABENS.

Cervera, qui en tregué bou partit, tinguent moments acer
tadissims, siguent molt aplaudit al final de l'obra, haventse
d'aixecar el teló. La sarsuela va anar malament. Falta de
eatudi, senyors.
«La Paloma.» Les obres representades en tot lo mes de

Janer,

son:

Día 1. La sato de rebre; dugues representacions. Día 6. Lo
!lit del capita y La capsa de rapé. Día 7. La capsa de rapé y
Lo coy de la mare. Día l4. No es pot ser pobre. Día 21. No
es pot ser pobre y Un gendre del altre mon y Día 28.
Renvi
osas d'enamorats. Totes les comedies han obtingut una cae
unció magistral, aplaudint lo públich a la senyora Torres
y senyors Jové, Gual, Puentes. Baijet y altres. Les secciona
se compten per plens.
«La Llum.» Lo día 6 cíe Janer, representaren Un gendre
del altre mon y Mala nit. Día 14. A Sant Doy falta gene,
La ma de mico y Perdut l'oremus. Día 21. A Sant Boy falta
gene y Com les olives. Día 28. Lo llit del capita, Cegos del cor
y Lladres.
Tots vis aficionats que hi han pres part, han sigut aplau
dita y en particular, la senyora Rossegui y
senyors Mora
gues. Amoros, Quibus, Morell y algún altre.
<Centre Radical.> Sistema Munyon y
L'anlicuari del
Putxet, se possaren en escena lo día 14 de Janer. Día 21.
La profesad de Corpus, La set mace del obrer y La
fantasma

'

E.5cena

eataiana,

la vetllada se parlará deis dos aspectes naés notables
Maragall. Maragall poeta, per Manuel de Montoliu.—
Maragall publicista, per Miguel S. Oliver.
Les converses, cona se ven, no poden ser más interesants,

En

d'en

El día 13 d'aquest mes
fará un any que morí el
gran actor cómich Jaume
Capdevila, després d'haver

també, tant catalá, tant
nostrel—probat fortuna en
les Arnériques y tornat a la
patria malalt, vensut, perb
afanyós encara de Iluites y

J. CAPD EVILA

—eh l

ou-el
\)1111`

glories.

Fou l'actor cbrnich de una generació y el protagonista
obligat y únich salvador de carta mena d'obres. Se revelá
que corre entre
en les acaballes den Pitarra, en el ternps
aquest teatre y el dels autors catalana moderns. Fora d'en
Gunnerá, aleshores, ningú más treballava seriosament per
de pie,
Part dramática. Aixís, el nostre actor va trobarse,
ab els traductors, arranjadors y demás calamitats analtabe
la ,seva gracia,
tes de la escena catalana, als quals salva, ab
Pestil de la que pa
de una desteta segura y ten mudable, per
teixen ara...
L'autor, a escriure be; l'actor, a representar millor; heus
aquí perque no poden terse retrets a en Capdevila, come
d'adaptació que
diant eininent. Más tenint en compte l'estors
ten, derrerament, per conservar el lloch que la opinió pú
blica li atribuia. No cal citar titols d'obres modernes (quina
creació la de Els vells1) per restar convensuts de cona
bé el nostre actor triomfá en la nova literatura.
Serveixi el cas Capdevila de emulació y exemple als
tres comediants que aspirin substituirlo!

tam

nos

o

ovaciuns o per tantsols sorndureli ab simpatía...
Teatré...
No cal dir lo que la Jarque ha representat en el
que,
cronológica
de
la
Es fresch, ben viu encara, el recort
ment, ha estat la primera de les nostres eminents actrius
joves modernes... El pas de la Jarque pels escenaris—en
aquell temps ditxós en que les traduccións no eren un sis
de
tema,—o una manía,—o un negoci,—es ple d'encants y
serenarnent...
desde
aquí,
prestigi y ben dificil de judicar,
Tornarécn a aplaudida? Tornarém a veurela coin l'havíern
Han
vista o corn ens havía semblat que la véyem? Qui sabl
passat !antes coses, s'han revelat tanta artistes, d'aleshores
ensál A ales, la gloria de l'actor, es com posta de tant diver
públich obeeix
y la sugestió qu' exerceix en el

entre

a

elements

lleis

tant

Bé,

tant

cornplexes

y

variables!...

La Jarque torna: Y no volern acabar
aquesta nota sense dir que, sigui corn vulgui, ens n'alegrern
el cor als Inés
y no sabéna—ni devém—ni podém— cloure
bells obtituisníes y rejovenidores esperanses.
se

homenatjadora.

tat

val!

CID
L'Ateneu Barcelonés prepara una sessió necrológica en
estigui en
honor d'en Maragall, que's celebrará aixís que
llestida l'encunyació de la medalla conmemorativa que dit
Centre de cultura dedica a l'eminent escriptor.

d•esperarne

Es

un

bon resultat

de

tant

seriós programa.

Ha deixat de colaborar, absolutament, en la Revista Tea
que firmava Loge.
tral De fots colors el distingit escriptor
Es certa aquesta nova que donávern.
l'ainich Loge
Y ho tem constar ab más interés, en quant
Catalana.
en
La
Escena
colaborará, assiduarnent,
Esperérn, donchs, que l'erro que sens dupte se sufri en el
el«Correu de
darrer número de De tots colors, firrnant Loge
y honrada
París» que s'hi publicava, será esmenat depressa
precisats
vendería
a demostrar, ab
contrari
ens
lo
ment. De
tracia de un cas—aproxirnat al
tots els eta y uta, cona se

delicte,—de usurpació

de

pseudbnim.

catalana gent no distingirse rnassa
y cortesía.
acordar—en la darrera sessió,—
d'autors
va
Sindicat
El
benernérits co
d'admirado
y simpatía als
dirigir missatges
Iscle Soler.
mediantS de Catalunya Agna Monner y
d'actors y la familia d'en Jaurne
Aixís mateix, la Societat
sentidíssirn péssam.
Martí han rebut, del aludir Sindicat, un
importan
vernal? Peró que tenen una gran
Diu

en

Torna la Jarque. No sabérn rés más. No podem lir más.
Ni com, ni quan, ni per qué torna... Victoriosa? Vensuda?
Obligada? A nyoradora? Penedida? Heusaquí lo quena man
entristirnos; per rébrela
ca esbrinar per poder alegrarnos o

sos

Nausica l'obra postuma—teatral,—del gran poeta, escrita
ab inspiracions de un deis más bells epissodis de l'Odissea,
será donada a conéixer, fragmentariament. (Car de la gloria
vega el
de posarla en escena, ab tots els honors, se n'enea'
Sindical d'autors dramatichs catalana, segons expressa dis
posició del mestre) De la lectura d'aquest fragments n'están
encarregats dos notabilíssinas artistes 'catalans.
L'Oriol Martorell, president de la secció de Literatura,
organisadora del acte, obrirá la sessió ab unes sencilles pa
raules, cloentla ab un discurs el vesident de l'Ateneu se
nyor Domenech y Montaner.
Després se fará entrega a la familia d'en Maragall de un
exernplar de la Medalla. Un altre exernplar será entregat a
de la socie
l'a rcalde y l'altre, finalrnent, quedará en poder

qu'es

detecte

de

regles de delicadesa

Son

detalls,

cia y parlen ab prou eloqüencia...
coses de teatre, no
Ja comensava a ser hora de que, en
ella tocat, que jo
endevina
qui
y
y
d'allós
tot tossin d'afxós
pego...
també he rebut y per'xó

actrius—aficionades,—en les quals s'han fixat
aleshores
dramátichs,
es la Ramona Mestres que,
els
ocasió de reve
Garriga,
tingué
cingle
a
la
de les Flora de
larse al grós públich.
n'está tota joiosa d'aquesta preferencia del
La Mestres
despe
tan.ibé sernbla sentir certa recansa al
Una de

les

autora

Sindicar. Mes
dírse deis companys que al costat
Recreatives, per ferie
les Societats

situació...
Heusaquí

lo

havien
un

norn

y

Iluitat,

guanybrse

en

una

cornbi
que's desprén del programa que ha

despedida.
seva furció de
vinent en el local de l'Orteo
testa tindrá lloch Dijous
Assalt,
26, pral.) posantse en esce
(Cornpte
del
Barcelonés
Gimerá Mar y cel.
nostre
actes
de
tres
na el drama en
representació, pro
Havent estat gentilrnent invitats a la
número vinent.
parlarne
en
el
assistirhi
y
rnetérn

nat, per la
La

cornediants

de
donarse ja per definitiva la lista
dramátichs catalana.
tractats pel Sindicat d'autors
Pot

con

Recor

Por

Ebeerta,

Catalana
demla

y

—

lo que

es

més

satisfactori,—arnpliemla:

que acabiu els seus compromisos ab la em
presa que actualment els té contractats.
Comentad: Coro se veu, la companyía resulta de primer
ordre y es de justicia felicitarne ala organisadors y alsar
tistes escullits per formarla. Y resulta doblernent alegt adora
la gestié de tots plegats, en quant ens consta que, per pre
sentar tant bell conjupt, no S'han hagut de véacer obstacles
de cap mena ja que, fentse cárrech tothom de la importan
cia de la gesta, no hi ha hagut ni un sol comedían t requerit
que s'hagués negat a formar pant de la generosa empresa.
Cal consignarho ben alt, a major honra y gloria deis nos

companyla fina

tres

artistes de

w4;14.-473,

Jaume

Borras, Joseph Bergés, Alexandre Nolla, Lluis Blanca,
August Barbosa, Rafe! Bardérn, Caries Capdevila, Lluis
Puiggari, Joaquín Vinyas, Joseph Font, Avelí Galcerán, An
Torres
dreu Guixer, Vicens Daroqui, Ramón Tor, Eduart
Fre
y Miguel Sirvent; María Morera, Emilia Baró, Elvira
Salva
Verdier,Josefina
Santolaria,
Dolors
Antonia
mont,
tella, Dolors Plá, Rarnona Mestres, Carme Roldán, Pilar
Castejón, Pepeta Persiva y Carrne Buxadós.
Es ciar quels senyors Vinyas, Daroqui, Nolla, Sirvent y
la senyora Santolaria, no comensarán a actuar en la nova

ea
ot

oN
ACUD1T DE LA SETMANA
La escena en l'Adrninistració del Principal. Personatjes:
En Vilaregut y en Franqueza.
—Es una 'lástima que la traducció del senyor 011er hagi
estat tant mal presentada; no donará guarros.
—Oh, no't pensis que dallós... Més m'ho estimo ahí.
—Per qué?
—Perque si hagués donat diners, el públich diría que'm
guanyo la vida ab el pa d'altri.

NOSTRE

L'HOSTAL DE LA FARIGOLA

teatre.

obra que fins are ha

estat

inédita de

irnpressió.

ja

haurán vist els lectora en altre lioch d'aquest
número, nosaltres tením permís per publicar el quadro
dramátich de gran éxit Bestia assenyalada, originals deis
distingits autors de Burgeseta, germana Corominas.
Mes com siga que avuy donérn el primer plech de una
obra de relativa extensió y, d'a ara part, está apunt de co
mensar la temporada teatral del Sindicat, empenyarnos ara
en incloure Bestia assenyalada en el folletí fora en torpir les
nostres tasques y privarnos derná del goig de seguir, lo més
aprop passible, l'actualitat teatral catalana.
Per toles aquestes consideracions y, encara, per tal corn
abans publicávern una Biblioteca pupular teatral a fi de do
nar lacil sortida a l'abundancia d'obres
que teníem, ens
hem fet nostre el sistema de editar, de tant en tant nú peros
extraorditiaris—fora de la colecció de la Revista,—en eta
que hi repartirérn, sencera, una obra d'éxit, de acivalitat
indiscutible y firma reconeguda.
El primer d'aquets números donchs,—l'aparició del qual
anunciarérn la setmana entrant,—contindrá el nou drama
deis germana Cormumes Bestia assenyalada (ab cobertes y
tot.)Y's posará a la venda al preu de 25 céntima l'exempiar.
Com

FOLLETÍ

En aquest nárnero comensa la publicacil• de la comedia
en tres actea de Federich Soler Pitarra

Durant l'actual trimestre s'haurán repartit a nostres
abonara: el drama en tres actes de Joseph Feliu y Codina,
LO NUVI, la comedia en tres actes de Pitarra, L'HOSTAL
DE LA FA RIGOLA y UNA COMEDIA EN UN ACTE
que estrenará el Sindicat d'Autora.
Aquestes tres obres, que el preu d'elles será de 5 pessetes,
les haurá adquirir de regal el suscriptor de la.nostre Revista
que hagi abonat 2 pessetes impon del trimestre que va co
mensar en i de Janer passat y acabará en 31 de Mars
vinent.
S'admeten suscripcións pel present trimestre en les con
dicións exposades,
írk•

LA ESCENA
COGECCIÓ

DE RETRFIT5

.a.wriszums

b.BIEB 2,din

r:rr

El número extraordinari que preparern, glosa, programa
y revista documentada del Sindical d.autors dramatichs
catalana, prornet revestir grana proporciona en acert de con.
fecció y éxit de venda.
En el número vinent ja fixarém el día de sorttda del
men
tat extraordivari junt ab les condiciona ab
que podrá ad
quirirse. Avenslm, perol>, que als nostres suscriptora els re
sultará cornpletarnent de franch.

REGIONALt

!SE ESTÁ

AGOTANT

CENTIMS

j

La

Companyía del Teatre Principal,'que dirigeix

el

pri

Enrich Gimenez y que encapsala la Marguerida
Xirgu, durant els divendres de quaresrna actuará al Teatre
Principal de Tarrasa, ahont representarán les minora obres
del séu repertori.
mer actor

Setrnostria.ri Tela.traa
PREUS DE SUSCRIPCIÓ:
Un trimestre. 2 pesseles.— Vn any: 7'50 pesseles.
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Reducid ij

SOLT: 15 céntima.
LA BESTRETA

ldministraeló: Plassa del Pf, 5.—Barcelona.

