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LA ESCENA CATALANA

Desde la

primera

intervingut
Els que més o menys directament havem
Sindicat d'Autora
en els treballa de constitució del
pera la
Catalans,
cercar orientacions

-

Dramátics
en
novella ent'tat, y en l'organisació de la primera tem
porada de Teatre Catalá que per iniciativa deis a'utors
y ab la seva solvencia va a inaugurarse, atents fins ara
res
a la nostra tasca
que sentfrem l'honradesa de
usar seriosament y ab perseverancia, no hem volgut
distréurenl ni un punt pera atendre'l consell oficios
deis que sembla que tinguin el sentit de la previsió
perquels manca la virtut de l'entusiasme, ni pera es
coltareis vergonyosos pesimismes ab que disculpen la
propia inutilitat els pobres d'esperit, ni pera recullir
deis adversaria descoratjadores insidies, ni pera donar
valor al silenci ab que ha tractat de 'protegir la sere
nitat de la nostra actuació una bona part de la bona
prempsa barcelonina.
Peró ara que ja está feta la feina mes precisa y que
la que resta a ter román confiada a quina han donat
glorioses probes de llur pericia, aprofitant un es.
pai y una oportunitat, asseguts, pera descansar un
punt, a la primera fita, ens plau tornar els ulls endarre
ra pera adressar tina- mirada y un comentan i a l'aspró
del camí recorregut y a l'aridesa deis seus marges que
no
havIem considerat abstrets cord estávem ab la
vista clavada aqui ahont som y el pensament un bon
xic mes enllá
Si la benhaurada entremaliadura que'ns va donar
ralló d'esser, fou el nostre pecat original, la purifi
cadora mala fé deis nostres pitjors enemics ens ha
redimit de la falta ab generositat.
Agraimloshi el resultat si no l'intenció y no'n fem
altre

esment

d'aquets.

Adressem el comentad solzament sis més dignes de
la nostra atenció.
Algú'ns ha dit que si volíem fundar un teatre era
per estrenarhi les nostres obres Se varen escriure va
ria articles en un diari per' arribar a aquesta lluminosa
conclusió. Sois una sagasitat extraordinaria pot desen
tranyar deis fons dell nostres esperits tan amagades
intencions; aixó ja es el triomf definitiu del detectívis
me
Devant de l'aclaparadora delació ens sentim obli
gats a confessar la veritat Si, senyor aspirant a tra
ductor pel Principal; nosaltres volem un teatre pera
estrenarhi els drames y comedies nostres; sola que,
com veurá prompte, no som els que vosté suposa els
més apressats Y esperem que'ns perdoni si no 'ns ha
estat possible ferio quedar bé del tot.
Altre 'ns ha indicat que lo que 'Is autors havfem de
fer eren obres y no temporades. Peró si no podtem
estrenarles, per qué les volfem les obres? Y si no'ns
constítufem en empresa nosaltres, qui'ns les estrenaría?
Veritat, senyor ex•aspírant a traductor? Per altra part,
ja están segura vostés que's mostren partidaris de les
-especialisacions en la divisió del treball, de que siguin
tan compatibles corn l'ofici d'autor y el d'empressari

Sta

pluma ab que fereixen y el sabre ab que escríuen
qualcpies estimats confrares?
No ha mancat qui'ns ha fet avinent, en termes rnés
la

subvenciona
cortesos que oportuns, que les energíes v
que potser anávern a malgastar en activitats de cartell

podríem esmersarles millor en fundar una escola de
declamado. Aquesta opinió respectable dona lloc a la
segtient objecció, entre altres: ah quina autoritat 1 mpo
sanan
els autora als actora Peatudi de la prosodia ca
talana, per exemple, quan ella en una proporció d'un
vuitanta per cent—v penso qtte'm cegal companveris
gramática? Si
me -ignoren les altres tres parta de la
demanem

una

subvenció pera educar ala comedianta

just que ells ne cer auin un altra vera ilustrarnos
a nosaltres, y fins considerant que la cultura en l'autor
treball,
es primera materia y en l'actor sola eina de
cree que s'hauría de comensar per aqui. Porti dones el
será

nostre

conseller la

seva

esmena

a

la Societat d'Actors

ab la nostra adhessió incondicional.
Y será convenient que advertim als- no iniciats que
el mal que acaben de delatar, pera contestar ab una
y

compti

indiscreció a tot un memoAal d'inoportunitats, no es
endémic encara que hosembli. A tot arreu y en termes
generals, com ja han observat els pensadora, els homes
d'enginy no son homes d'estudi, ni els homes estudio
sos

soleo tenir

enginy.

Finalment: no podern passar en silenci el fet inexpli
cable de que la majoría de la prempsa ciutadana no se
hagi ínteressat poc ni molt fins avuy pel Sindicat d'Au
tors Dramátics Catalans. N o sabem a que atribuir
aqUest oblit ni volem comentarlo; sois volem fer cona
tar que contrastant les probabilitats d'éxit de les nos
tres organisacións, si es segur que en un deis plata de
la balansa podem sumarhi la propia inexperiencia, la
malavolensa enemiga, la predisposició deis reventa
tadors professionals, les eventual itats desfavorables
inherents a tota mena de negocis, la crissis patriótica
d'aquets última temps provocada per l'impopularitat
deis representatzus, el triornf del cinematógrat y el
rnenyspreu deis directors de l'opinió, també es segur
que en l' altre plat hi tenim, al costat de la nostra fé,
entusiasme d'aquesta opinió mateixa.
IY restem esperansats de que ha de caure la bala nsa
cap aquest costatl
MARTÍ GIOL.
"

C1)

.

RE PR ESA
Dintre la especialitat periodística teatral, jo si que
vaig trobarmhi ben bé sense donarmen compte. Uns
quanta amics fundárem la Revista De loes eolors,—ce
dint a les instancies den Bartomeu Baxarias, impre
ssor, y alli'm teniu dirigintla Y desitjávem tots ple
gats—els Redactors del nou periódic,-- poder fer la
-
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feina d'amagat; anónima y sense moure rebombori; per
tal com, engelosits de la nostra bona anomenada y te
nint un alt concepte de les consideracions que's
tnereix
el públic, no ens•créyem en disposició encara—ni per
les condiciona ab que havía d'editarse la Revista, ni per
les nostres personals aptituts,—de esposarnos a la crí
tica

popular.

Comensades les tasques, desseguida se'ns feu eJi
dent, pero, coni el nostre afany de penombra y de mis
ten i no
concordava pas ab les reata possibilitats.
Nosaltres negávem cárrecs y categories, mes la gent
que

s'ocupa d'aquestes

coses,

prou que

ens

tenía

ja

classificats y catalogats. Nosaltres no firrnávem els ar
ticles, mes la firma —equivocantla, tergiversantla, tant
se val!
prou que's Ilegía contra claror deis pseudo
dims enrevessats o pintorescos. Y davant la desfeta
deis nostres progectes, convensuts de la inutilitat de
tantes precauciona, sola dos camins
se'ns oferiren:
o abandonar el
periódic y entornárnosen a casa o, ja
que tot se sabía, no empenyarnos en negarho massa y
anarho fent tot ab resignació, pero tarnbé— ja que'l
públic comensava a senyalarnos ab el dit,— ab més en
tusiasme y bona volunt que mai a fí y efecte de salvar,
en lo possible, la nostre personal responsabilitat de la
-

.

empresa..

Aixó darrer es lo que va acordarse en vista de l'éxit
de la novena publicació. Y allá'ns teniu, quatre anys
de carrera, mantenint la situació y aguanfant el tipo,
com se sol dir. Fina que, darrerament, com ja sabeu,
certes situacions han trontollat claudicant les figures y
el gabinet en pes ha dimitit o l'han fet dimitir, que

pel

cas ve a ser

igual

y més

airós,

encara,

pela efectes...

En resolució: que, siga per lo que's vulga, (no es hora
de esbrinarho) el De tots colors allá's oueda en des
composició y nosaltres, sense mancarnhi un, aqui som,
—que per multa anysl—ab un xic mes de experiencia,
millor avinguts• que sempre, renunciants de l'equívoc
y l'ariónim y desitjosos com abans de treballar a major
honra y gloria del Teatre Nacional...
Nosaltres som aquells que en cróniques variades
serioses, iróniques o rialleres, segons convenía; de cos
turas, de crítica o comentan, segons les circunstancies;
—segtdrern durant quatre anys, desde De Mis colora,
la actualitat artística de la escena catalana. Estrenes
d'obres, aparició d'actora, direccions, orientacions y
iniciatives noves, tot fou recullit y glosar, afectuosa
ment, en la Revista nostra Enduts d'amor y admiració
pels autora dramática de mes anomenada, interessats
pel teatre de tot el mon, posárem a proba amistats y
coneixenses que cris honren per fundar, al costat del
periódic, una bona Biblioteca teatral y fomentarla,
també, lo Millor que sabíem y podiem... Y en tot ple
gat—Perriódic y Biblioteca, hi esmersárem un interés
y bona voluntat tant grans, que ja n'hi }lauda hagut
prou per obtenir una bona cullita si en el camp con
reuat ab tanta atanys, no s'hi llagues presentat, de tras
cantó, y a l'hora mes impensada, l'antipátíc microbi
del desacort mes absolut y lamentable..
Boris concells d'aleshores, censures estimulants, ob

dicávem,— algú,
interessat per les

critic, no s'hagués
interpretantles a ft
acullirles, reproduirles, completarles
en

el

nostres

moment

empreses,

de be, y oferint
y ampliarles en les columnes de LA ESCENA CATALA
NA... Mercés sien donades, doncs, al generós ofertor
y
que el nostre agraiment ens inspiri l'acert indispensa
ble per arribarla a meréixer la deferencia y confiansa
de que se'ns ha fet objectel
Y a tu, públic que ja'ns coneixes, també't donem les
grades per l'atenció ab que'ns seguies a De tot colora y
per tal com cris encoratjaves ab consells y simpatía,
t'oferim, devotament, la casa nova. Aqui'ns tens, a la
teva disposictó, ab la bona cara de sempre y desitj de
servirte reconegut. Cómptens bé que tots hi som, com
diu la dita, y encara més n'hi trobarás a la colla; car
entre amics ens hem sentit desde que son
aqui y per
xó, a cor obert, té podem fer l'oferta. Si la nostra con
ducta 't plavía, la podrás veure continuada aqui y en
cara ab més empenta. Y si el nostre aire
de dir y fer
les coses t'era agrados com penso, lloc y ocasió tin
drem de repetir el goig de la conversa...
Manca, per acabar aquest article de represa, oferir
nos als antics lectora de LA ESCENA CATALANA que en
en
cara podessin veure ab recel la nostra natervenció
el' periódic. Sápiguen que rés de mal ha de venirlos
del nostre ingrés a la casa, ja que som els primera en
admirar y respectar les institucions y les persones
mereixedores. Amors, debilita ts o preferen
tinguin ells, serán presos en considerado pels
nous redactors del periódic que senten a tany, tant sois,
d'evolucionar ab el temps: may furia de destratir, des
pietada y suicida. Tranquilísinse, doncs, els massa es
pantachssos, car no venim a inquietar revolucionaria

que'n

son

cies que

lo que té arrels sanes y robustes, mes a destruir
tantsols lo ja corcat, per tal que els nous plansons pro
metedora prenguin vida y ufana.
ment

POMPEU CREHUET.

—

—

servadons fetes, campanyes closes o tot just iniciades;
paraules, passes, accions,projectes en planta, posicions
conseguides, ilanses trencades, tot; tot hauría estat
llenya per un foc d'encenalls? Efectivament, cal con
fessarho. En arena hauriem llaurat y rés, demá, ens
n'hauriem vist deis postres esforsos si,—tal cona ja in

JOVENTUT CARLANA (Manrela)

Animes fortes.--Drama en tres actes y en prosa, de
.Ignasi Suana,
El senyor Suana, ab una franca y ben argumentada
descripció, cris ha volgut fer conéixer un argument de
costums ciutadanes, y que's fa rnolt interessant en l'ac
ció. Podem assegurar que dita obra, per centre cató
lic, va del tot bé,
Al acabar de tots els actes, l'autor fou aclamat pel
públic, rebent en tots ells y al final de l'obra, una salva
d'aplausos. En l'execució hi prengueren part els afi
cionats senyors Suana (autor,) Algué, Santamaría (J.),
Farreras (director del quadro,) García, Pons, Riu, Ba
rril y Carreras.
Encara que ab

manca

d'ensaigs,

per

esser

estrena,

contribuiren a que sorda l'obra ben ajustada, fent
y secundant ab bona voluntat. Cal remarcar, entre
ells, al senyor Farreras, que'ns feo un «Mossen
tots
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senyor Suana, que si bé una mica
terneros en part de accionat, el presenta y el digué del
tot bé com deu suposarse; el senyor Algué, que com
sempre, digné y presentá son tipo ab bon acert de
caracterisació; el senyor García, que a pesar de ternos
de son carácter, pre
un barba característic qu'es fora
sentá bé tal personatje y sapigué conmoure al públic;
el senyor Riu, que fou com sempre, ab bon lluc, el xa
bacá de l'obra... al senyor Santamaría (J.) y a al
gún altre, se'ls hi vegeren quelcom més de deficiencies,
pero, ab tot, en conjunt, tots feren lo que pogueren.

FIFFIDY DE DOUETEITS

Josep» acabat, al

ha !esta del gremi. Comedia en un acte y en prosa,
N. N.-N. N.
Altra estrena que tingué lloc en el mateix local, y que
també se feu molt simpática y divertida.

s'es fet l'esperit tradicional catalá? D'uns quants
ensá sembla que a Catalunya ens hagi entrat la tehre
de viure en continua revolució, atan vats sena pre darrera lo
nou. Sorn als terups de !última hora.
Tenírn un teatre catalá a Romea, pacífic, acredítat y de
vida segura. L'afany de novetats ens va pendre y tot seguit
treballárem pera enderrpcarlo, en lloc de crearne un altre
al seocostat. D'aquelles campanyes,d'aquelles febres

Qué

anys

tot

lans

a

-

original de

El públic va aplaudir calurosament.
En l'execució hi prengueren part els senyors Farre

Algué, García, Suena, Vall, Riu, Barril, Pons,
Sancristofol, Carreras y Jou-Barrana.
Com que's tracta d'una obra de circunstancies, ens
presentaren tipos de tothom coneguts, lo que dona
motiu a que el públic acabes de tributar nous y ben
merescuts aplausos y que sortís tothom entusiasmat y
ras,

content del local.

folla

lució? El fracás de tots, l'ano'
en

ATENEU REGIONALISTA DEL POBLET

per lo poc sapiguts que tenlen els papers y el poc cui
dado ab que demostraren haver fet els ensaigs.
Sols els senyors Martorell, Jordá (S. y A.) y la senyoreta
Roca, demostraren un xic de bona voluntat per sortir

airosos.

CATALÁ (Sant Gervasi)
acte, de Joan Bonafont.
sense pretensions; el diálec
escenes son
escrites ab l'ig

CENTRE AUTONOMISTA

en un

Es una obreta escrita
peca de poc literari y les
nocencia d'autor novell. Mes, coto passa casi sempre
en
aquets cassos, tractantse de públic benevolent,
l'autor fou cridat a les taules,
En l'execució s'hi portaren bé el senyor Oliver y la
senyoreta Sala; els dernés secundaren mitjanament.

ba cansó del Dell
Jo vinc d'un ilarc viatje:
He vist homes y dónes,
he vist joves y vells,
he vist dos mons que Iluiten
pel Une tent capgirells,
he vist un munt de llops
un remat

d'anyells...

Ahí de tots ells...
Y jo he sigut rnolt bó... pobre de mi!
Tant que m'han fet patIr!
ANTONI M. MUNTAROLA

reatnent

de

dos d'ells

y

que,

pompós litol de Teatre Catald s'hi
castellá La locura de amor. Es rnés, en el Ro
sota el

que't reposisl

injust sostenir que tot el públic de Barcelo
de l'afany de novetats, que's cansi tot seguit
de
conegut y aprecihi, no rnés, lo non y lo de
darrera hora, perb, per dissort nostra, si no tot, gran part
del públic que s'ocupa de les coses de casa, está contaminat
d'aquesta fiaca per In darrer que apareix.
No hi ha, entre nosaltres, l'esperit colectiu de totes les
nacionalitats que tendeix a ter reputacions, a solidificar ins
titucions y crear costums, no; nosaltres avui dispensem
favor e un pera negarli al cap d'un any el foc y l'aigua.
Ara, en una altra esfera, se presenta-també aquest fenornen
Estern atravessant una época de crisis protonda de tot lo
que no es vida política catalana y no obstant no es en no=
saltres encara Pesperit de conservar y enfortir lo oue`ns
resta del segle passat coro fruit de la generació esforsada
deis nostres pares. Rés d'aixó. Tendina encara a dividir, a
esmicolar y revolucionar. Aquesta es l'hora, per exemple, en
que no actuant cap teatre cata.k se publiquen a Barcelona
tres Revistes de teatre catalanes. Fins avui
totes
elles, en
cara
responien a tes corrents exist-nts y palpables: el
teatre de la terra,
teatre traduit al cataiá y el teatre par
ticular o de Societats.
Petó, desd'ara s'anuncia una gitana Revista que vi,drá
forsosament a trencar l'equilibri existent. Vindrá a trencarlo
sense ni llenar el l'aojo de consuetut en semblants cassos.
Qué vé a ter, doncs?...
El públic ho dirá. Si l'atany de novetats perdura, la seva
aparició será un foc d'encenalls que ab la seva resplandor
passatjera entelará cls calius, que fa anys veuen donant calor
vital. Peró, després, passada la ratxa, tret de la pe:-torbació
rnornentania, ni un rastre batirán deixat les seves petjades.
A qué vé, dones?
Cal que'l públic se fassi aquests pregunta, cal que"l pú
blic se reposi y no's deixi dur, abre cop, per ll'afany de
novetats que tant mal ens ha fet'sempre; cal, en fi, que's
tingui present que l'ajudar a les iniciatives mal aconsellades
es a voltes lo mateix que dedicarse a
la destrucció de lo;
existen t y cal també preguntarse qué es millo'', si tenir fe
bles plansons al jardi, o arbres grossos y fruiters?
En fi, cal denaanarse, si encara, per l'afany de novetats,
será altre cop sorpresa la bona intenció de part del públic.
Cert que fora

Ges eeramades.— Comedia de costums en tres actes
y en vers, de Frederic Sala.
Una comedia de les que, fetes ab motllos vells, no
poden de cap manera interessar avui a ningú. La inse
guritat de carácter en els personatjes y la incorrecta
versificació, son abres defectes que contribueixen a
que l'obra no s'escoltés ab serietat.
En l'interpretació, hem de censurar gairabé a tots,

sobre

l'actualitat,

anuncihi en
mea, Peminent Enric Borras havía estat durarnent censurar
pels latiguillos... Peró a Barcelona passern l'atany de les no•
vetats y per aquest rnareix atany, potser avui s'aplandeix
la que ahir se reventava.
!Oh, públic, publie ineducat y voluble,inconstant y incons
cient, tu que has fet éxits sorollosos en nits d'estrenes y
després has deixat buit el teatre, ja es arribada !'hora de

na

blegaters. —Entremés

d'un cop, durant una temporada, tres teatres cata
Barcelona; tres teatres enemics irreconciliables en
competencia. Quin resultat va donar tota aquella revo

ren,

estigui prés
lo que ja té
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Lo que si dubta aquest tribunal—y compartirn la
opinió,
de la oportunitat de convocarlo
per assistir,

—es

Oh, Zeusl—va dirli l'Home
tu'm dones terra y mar,
?quina missió és la meya?
Parli ta voluntat.

—Engendrar

un fill mascle
sang de la teva sang;
edifica una casa

qu'alberc deis teus será;
plantar un arbre ombrivol
qu'ampari al caminant.
II
la Mort prengé al Home
y a Zeus el va tornar,
ab un sorrerfs benévol
el Déu Ii preguntá:
—?Deixes un fill que't plori?
--De fill no'n deixo cap.

Quan

—?Deixes, doncs, una casa?
—Tampoc aixó he deixat.
—?Deixes al menys un arbre?
—Ni aixó'm sobreviurá.
III
Zeus ajuntá les celles,
sos ulls han fulgurat.
«Pare de tot, escóltem
abans de con demnar.
Vaig engendrá un fill mascle....
la febra me'! roba.

Vaig
el riu

aixecá
se

una

casa...

l'emporiá.

Vaig arrelar un arbre...
Ilamp el calcina.»

ton

IV
Calla. Y

el silenci
d'aquell instara suprem
l'Home semblava el jutje
y Zeus el delinqüent.
en

APELES MESTRES.

teatre que

s'adjudica

en

un

catalá, als preparatius de
vialje de una actriu, per notable que sigui y per rnés que
vagi en carní de pronunciar inmillorablement la 'lengua
castellana. Perque aixib de pronunciar es un dó, y no poden
exigirs- miraclesia tothorn. Y fa veritable pena concórrer a
espectacles de egoisme y despit en els quals, ab la sola idea
de que ingressin quatre pessetes
mes a la taquilla y ab
l'exclussiu obgecte de facilitar la sempre trista emigracio
de
una artista,
se possen
en
veritable compromís y tortura
apreciabilissims comediants nostres que no han patit mai
deliri de grandeses ni han pensat tarnpoc, mai
de la vida,
en cbrrer aventures d'aciiinata.ció y Ilenguatge.
Hora es, doncs, de que s'acabi aquests farsa provinciana
que

tant

poc diu

el

norn

de

pro de la serietat y del bon norn deis
teatre, avui carn de canó y joguina de

en

nostres artistes de

una
empresa que, estant ja desacreditada, no persegueix
altra finalitat que la poc caritativa de buscarse coixf,
costat
y companyía en la caiguda perillosa.

ROMEA
En Ricardo Calvo, el deferent comediant que ha sabut
fér honor al Teatre Cata lá, ha reproduit el drama den Ro
sinol El nzístice, la representació del qual ja várem ressenyar
o-portunarnent.
Avui ens cal, tant sois, leí constar que sabem que la attriu
senyora Abadia está rnolt a th en la interpretació de la pro

tagonista de

l'obra.

APOL
actriu seuyora Puchol, celebra son
benefici, posant en escena,—tal com haviem anunciat,—el
drama La Reina jora, de l'Angel Guitnerá. L'exit d'aquesta
obra, ha determinat a l'empresa a mantenida vares nits al
carteli. Bona senyal, que pot contribuir forsa a que arreli,
en aquesta popular barriada, el Teatre Catalá.
Tant mateix ja comensal-fa ha ser hora de intentarho, de
finitiva ment. Car, per lo que's veu, les disposicions del
públic son inmillorables. Manca, nornés, una acertada di
rucia y una bona voluntat que s'hi empenyin.
Pensem insistir, un altre día, sobre aquest punt de con
La

distingida prirrera

versa.

Curiositais y anécdotes teatrals
PORTIC
remps
venfen

ornplia
TEATRE DE CATAI,UNYA
Acostumernnos a designar així. definitivarnent, el teatre
Eldorado. Perque desde el día 24. tots ens hi trobarern, els
Pons catalans, per colaborar en l'obra del nostre Tea tre
Nacional que s'hi inaugura.
Se representará, cow es sabut, Flors de Cingle de l'Igriasi
Iglesias ab decorat den Moragas y Alarma Y s'ni estrenará
—cloent la gloriosa v,,tliada,—la comedia en un acte den
Josep Burgas Torre Torre/es.
PRINCIPAL

Xirgu, que's prepara per anarsen a les Arnériques, fa
practiques de castellá, mentrestanr, en l'escenari d'ensaig
d'aluest teatre. No dubtem que arribará a saberne, corn
La

tampoc

Be

dubtal tribunal que presencia els exercicis.

a

enrera, ab

una

assiduitat y

un

entusiasme que

compensar el poc valor que podessin tenir,
quartilles y mas quartilles pera coadjuvar a

l'obra d'uns bons amics quals iniciatives en pro del
foment en el públic catalá del amor al Teatre eren ben
notories. Y fou una temporada de febrosa activitat en
la que, en perLcta cornunió, varen) anar dient tot lo
que

bategava

en

nostres

cors, ab

plena

bona

fé,

ab

Tía quan Calla mostrarla y ab benignitat y man
suetut quan al nostre entendre era aquest el carni més
propici al fi que'ns proposávern.
Després, v.a trencarse aquest cercle y s'aná disgre
gant lentament; y a cada un que'n faltava els demés
ener

quelcum desconcertats al comprovar que s'era
perdut aquel! ritme de treball armónic que durara
restaven

liare temps va bressarnos.
Jo vaig tenir la sort de no trobarmhi quan

desapa

•
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LA

fassin sentir la poixansa, y un altre, esbosç
trets de caricatura que'ns obliguin a mit/
sarem uns
riure; serán aquestes ratIles frívoles y lleugeres a vol.
tes, devegades caldrá Ilegirles y pensarles; es a dir,
n'llaig de fer un cl'aqueixos inquietants calaixos de la
ventruda ca'aixera de l'avia que guarden en son sí una
munió d'objectes diversos, cada un deis quals té una
historia precisa y hont, al costat d'aquella rosa pan.
sida que arrenca 'lagrimes, trobeu la primera nina de

complert: de tant en tant enviava un modest
treball de colaboració, com en recansa d'apartarme
neguit pro
del poc caliu que hi restava, mes aquel'
s'era es
producció
entusiasta
y
seguida
fltós, aquella
regué

y

per

troncada y

no

Es per aixó
xos,
liare

d'aquells

plert

de

creya veurela reflorir.
bon recort d'aqueis armes matei
bous companys ab els que vivírem un

que'l

teatral d'aquets darrers temps, nu'ha om
joya comprovant que, al recomensar ab mes
ocasió, han
entusiasme que mai l'idea iniciada en altra
volgut que dels que hi eren aleshores no'n manques
cap, y que tots plegats —y ab nosaltres, nous elements
—la portéssim a efecte.
LvIercés dones als prestigiosos arnics que rdhan ofert
procurar co
en aquestes columnes: jo he de
un lloc
rrespondre ab ells y ab el públic lo millor que sápiga.
Y

periode

ara,

deixar a
tar,

vaig

ens

ne

la neta y al tréurela, veieu a la velleta que, brillejantli
els ulls, riu y riu fins que un rés, una cinta, un paper
que, curiosament plegat us cau a terra, fa passar un

núvol per

sos

ulls y li plega la boca

en

un

rictus

amare.

Es, com veyeu, ben poc meritori el meu treball;
gairebé sois apiegar será ma feina. Mes entre la serie
constant d'articles que valorarán notables firmes, m'ha
semblat que podría resultar interessant aquest mosaic
policromat que, ab la diversitat deis seus assumptes
pot contribuir, si no'm manca l'acert, a donar ameni

que la atenció ha arrivat fins al extrem de
mon albir lo que en la meya secció vulga trae
pronos° ter
a donarvos compte de lo que'm
corn

en aquestes planes.
anécdotes
teatrals; heusaqui lo que peo,*
Curiositats,
dones,
la meya secció, com un re
oferirvos.
Será
so
culi de mil diversos succeits y coses referents al teatre,
avui glosarem el bell gest d'un autor o actor, y demá
se
una ridiculesa manifesta; un día serán unes notes
rioses que potser ens parlin ben alt del art del Teatre

setmanalment

tat

a

la Revista.

Y si els que en aitre temps me seguiren en mes tas.
ques, consideren que aquest acert vaig lograrlo, vuy
esperansar assolirlo tarnbe avuy, ja que corn aleshores,
no'm manca l'entusiasme y la ferma adhessió a la bella
obra que's proposen dur a terme,

fosEP M.a BALLESTEA
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Circol Catblic

(Gracia)

s'escatima rés,

exprofés,

tics

hi

no

manca

trajos, atrés

el

decorat

perruques.

y

1", xecucló, dirern que aná a l'hora,
interpretara Ilurs papera superiorment
en Xicola, Claiiana (E.), Pi y el
noi
De

Prats.
Post-riorrnent
media

en un

sempenyo

colau,

de

posa en escena la co
acte Embolics, en
el de
la qual
Iluiren en Ni

Carreras

se

y Prats.

Circo! Moral Instructiu
Darrerarnent
drama

s'ha

en tres acres

posat

(Gracia)
en

escena

el

Incapacitat, en el qual

gran alsaria en Guardiola,
Lledó y Bonafont; els dernés estigueren
quelcom desacertats.
l'afilaren

a

Marguerida (Gracia)
Reixes enjora, fou el drama en tres
acres que otnplí el programa del passat
diumenge ab una interpretado bastant
La

accepta Id,- per pan t de la senyora Cama
y senyors Calinell (pare y fill) y Caba
nyes; quelcorn fiuixos en Martí y la se
nyoreta Idorens.
La presentació
escénica y direcció,

regulars.

Catalá

Centre A.

Diumenge passat tingué 'lec una re
presentació del drama Iíric La mort de
l'escola. Respecte a la presentado, no

Diumenge passat

(Sant Gervasz)

se

representa

la

co

media en un acte La deria de Don Pan,
den Colorner y Fors, obtenint una es
merada interpretactó per pan t
tots.
Seguidament se verifica la estrena de
l'entremés Llogaters, del que'n donern
cornpte en la secció corresponent.
Centre Social

Les

Catalunya,

Cor de roca, La
de Sant Benet y L'hereu Pruna, fo
reri les escullides darrerarnent.
La manca de temps ens priva assistirhi.
Ho sentim.
Ateneu de la Sagrada Familia
Els pescadors, fou l'obra reprisentada
diumenge passat. En l'execució ina.reix
esrn en ta r alssimpatics aficionats sen yors
obres

massa

Carratalá, Fornaguera, Areste, Angelats
y Vencarregat del paper de sTallarina,»

quin

cognom sentim

La direcció

gentshi

ab tot

no

recordar.

que regular, ve
bona voluritat y cariuyo.
res

més

Ateneu Obrer del districte II
Ab

l'arranjament Pluja de $lls, se ce
diumr-nge passat una agradosa

vetllada en la que van Iloirshi forsa'is
aenyots Boquet, '3arrigó, Valls, Coma y
Guiu, abrís com la senyoreta Durán, que

'ns cansarem d'alabarla pas men
continuhi com fina ara, tan discreta
y estudiosa; primera condició duna ar
tista devota de Talia.
Per final de festa's va jugar la xistosa
comedia den Salvador Bonavía, Servei
d'amic, essent servil ab gran cura per les
principals parts de que's compón el qua
dro dramatic d'aquest Ateneu.
Diumenge vinent fundó en honor den
Santiago Rusifiol, posant en escena
El pati blau y Aucells de pas, abdues
obres del festejar autor.
no

tres

Joventut Autonomista
Baix la direccio del senyor Forga, re
presentaren el drama Baratería, en el
que hi poguerem veure un conjunt mag
nific, lluintshi tots els que hi prengueren
pan, en especial els senyors Forga, Fa
rré, Vera y Vinas y les senyoretes Jordá
y

Virgiii.

Pabelló Tetuán
El passat diumenw se representa la
sarsueleta La nena del Vendrell y la pessa
Lo que no vulgas per tu... que com de
costurn s'hi varen Iluhir la senyora To
rrents y els senyors Cama y Pruma,
unichs que, per ara, formen [oh la com

panyía.
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estigueren molt
aplaudits.

en

son

lloo v.eyentse

En el sainet hi prengueren part les
senyores _Mestr-s
Guart, Mestres
(A.), Dinares y A rboix y els senyors Ma
ná, Devesa, Morell, Cotet y Estrada.

Hospitalet del Llobregat.—eCentre
D. Republicá.» S'ha representat el passa
ten3ps de
'Eduert Aulés, Ignocencia,
Iluintshi la xamnsa nena Bou, nota
blement secundata per la Srta. Ntoretó
y «la senvors Roig v Llopis.
Els aficionats de la novament cons
tituida societat instructiva y benéfica,
la so
«La Harmonía,» a benefici d.
cietat da socorros mutuns que'n forma
part constitutiva. preparen pel primar
diumenge de quaresme una fundió mag
na, estrenan tse l'esbós trágic L2 more de
la nena y la comedia idílica Cansons de
primavera, abdugnes obres originals da
un conegot jove d'aquesta vila.
Girona.—«Centre Republicá.» El día
4, per la nit, el quadro dramátic de la
casa
posá !en escena la comedia Gent
d'ara, dirigida pel senvor Vaqué y se
cunclat par la stanyora Pena, senyoretes
Ventura y Bol, y senyors Grassot, Bus
quets (L. y D.) y Ciurana, sortint ben
arrodonida.
«Centre Moral.» L'agrupació d'aquest
centre, el rnateix día, posaren en esce
no la Regencia
en tres actas
La figura
del rei Wamba.
Bellvis.
«Centre Jaumista.» En la
vetlla del 2-de1 corrent, se representaren
ab bona execució les obres Lo fusell del
Petera. Embotics y La Setmana Trágica.
—

Vilafranca del Penadés.—«Tívoli
Vilafranqut.» El passat diurnenge hi
hagué en aquest coliseu un gran festival

Cbeneflci dele monument &Mane'', Milá
y Fontanals, ab el teatre pie a vessar.
A més de dugues escullides emano
sicions que foren executades per el
«Coro del Penadés.» posaren en escena
la bonica obra de l'Iglesias L'Alegría del
sol quin desempenso a eárree dele <sec.cié artística» da la «.liga Industrie 1» si
gné forsa apreciable aixís cona el de la
actrin senyoreta Aurora Guardia que

ajudá

en

l'interpretacié.

«L'Orfeó Vilafranqut» cantá una bona
tanda de ses escullides composicions
especialment «Mignon, y «Patria Nova»
per el perfecta Deball dels solistes, qüe
ho sigueren respectivanaent, senyoreta
Pepeta Domenec y J. Balana.
La part musical aná a eárree de l'or
questa «La Catalana,» «Quintet Pena
dés» y «Qttintet Filarménic.»
Premia de Mar.—entre Amistat
Obrera.» El día 4 per la tarde, se posaren
en escena, per la companyla d'aficionats,
més els senyors Pons y Duna dala com
panyía de la «Associació Catalanista,»
compra
La reina jove y per pessa
maduixes. Hi prengueren part les senyo
Guart, Dinares,
res Mestres (Ramona),
Mestres (Anica) y Arbola.
La senyoreta Mestres, (R.), encarrega
da del papar de «Reino» el deseinpenyá
notablement siguent molt aplaudida.
La senyora Guart, en el papar de la
«Duquesa,» estigué també molt acer
tada. Els senyors Maná (Rolant), Pons,
Bartrés, Deresa, Dúno y Vinas, també

Mortgat.—«Socj etat Lo Progrés.» El
día 4 se representá el drama d'en Gui
mera En Polvora. Els joves, Arquemí,
BatIle, Codina, Comas y Marsenadas,
cumpliren en sos respectins papera,
igualnaent que en Sans, en Manich, en
Saboté y en B. Comas, que ajudaren a
arrodohir
execució. Molt bé la sen
yora Fernandez, qui va demostrar que
tenía el paper ben estudiat.
En el diálec Escultures de marbre, en
Sans y en Giral se posaren en inolt bon
lloc.
Per fi de fasta, presentaren la xistola
comedia La teta gallinaire, ab bou de
sempenyo per part de la senyora Fer
nandez y joyas Corominas, Comas (13.)
y cmas (J.) y en Maních y Baffle.
Se Ilutn una bonica decoracio deguda
al soci senyor Sus que foil celebrada.
Granollera.—«Uni6 Lliberal.» Ab el
Lo ferrer de tal!, va celebrar son
benefici el primer actor senyOr Pubill.
L'excecució fou acceptable.
Tanabé han celebrat benefici ab obres
forestares, el sensor Munt-Rosés y la
senyora Roca.
«Centre Católic.» Diumenge passat po
saren en escena la comedia Lapresonera,
tots
en qual interpretació quedaren bé
drama

els executants.

Sabadell.—«Societat Choral Colón.»
El día 4, se dona una Iluida funció, de
la que'n formays part la marina d'Apeles Mestres. Sirena, que sortí regu
larrnent

,

interpretada.

«Centre Sabadeilenc (Gelats.) L'agru
pació «Tutan,» ha posat en escena Íes
obres dan Piquet, Lo port de la sabaciá
y El pronunciament. La primera no sor
tí més que regular, y la última deixi
molt que desitjar.

del qual ja várem donarne una nmstra 1-deshores de
A cor d/stiel, sagetes noves
Y ja que ab el non sistema innegahlernent més artis
tic y, sobretot. més d'acort ab els desitjos deis nostres
més espaiat, compen
autors dramátics,—resulta el text
a
32 el nú
serem aquesta deficiencia aumentant fins
-

mero

de págines de folletf.
‹m,

Va:ab aquest número (se reparteix al nostres lectors
correspán als nostres suscriptors) el segón plec de la
comedia den Frederic Soler,

y

L'HOSTAL DE LA FARIGOLA
obra inédita de publicació.
La forma ab que .editem aquesta producció será la
definitivament adoptada sempre que's tracti de obres
del mateix autor. En els altres cassos, introduirem, en
les nostrek, edicions teatrals, el format octau francés,

JOAN GumA..—Tenim el gust de presentarte, amic
lector aquest borne aplomat. sólid y intelieent que
Eldorado
durant una pila d'anys ha porta t el teatre
ben
millors,
que
conseguint acreditarlo entre els artistiques més
bague
dirigides y profitoses campanyes
ssin fet.
tota
Ara del teatre Eldorada se'n tornará a dir —ab
nostres autors
Catalunya.
Car
e!s
Teatre
de
justicia.
dramátics están apunt de comensarhi les tasques
essentne co-empre
en joan Gutná, práctie y expert,
indispensable
aquell
campanya
dur
a
la
sari, sabrá
—
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sentit d'horne de negocis que l'equibri y completi
En loan Gumá, co-ernpresari del Sindicat d'autors,
d'acert y viabilitat Y rnés tenint en
es una garantía
compte aquella frasse encoratjadora den Gurna; el
qual, al comensament de les negociacions, va dir,
referintse a certs empresarís, que aixis con aquets
havien fet catalá ab un secret desitg de tenir com
panyía castellana, eh, en Gumá, que de sempre
havia tingut contractades companyies castellanes,
no sabia renunciar a l'afany de empendres un teatre
catalá.
Els homes

que les montanyes no; ver
y fort amor y una ferma bona
voluntat uneix autors y empresari. Tant debí que
les probes, lluites, éxits —y també els inevitables
contratemps de tota temporada, —acabin de lligar y
es

se troben,
l'eximpli. Un mateix

solidarisar, llargament; aquestes forses que's

com

pleten!
Mal coberta ab una pell de ovella, belant afablernent,—
qui no't conegui que't compril—y ab la bona intenció que
ja es de suposar, anunciava, una revista profesional vinguda
menos, que prompte n'apareixería una altra de Revista
de teatres; peró que aquesta si que fora «portaveu del Sin
dicar d'autors dramática» y que, per acabarho d'adobar,—
y adobarnos a tots plegats,—«repartiría de folletí totes aque
Iles obres que tinguin mes éxit de la temporada» que está
apunt de comensar.
Nosaltres, per lo que'ns interessa, ens apressem a fer cons
tar ben alt—deguda y oficialinent autorisats,—que no es
pas certa la caritativa nova del confrare, al menys per lo
que respecta a lo de «portaveu dei Sindicat d'Autors dra
mática.»
El Sindicat d'autors no protegeix, directarnent, cap Re
vista de Teatres. Ni les obres que estreni les destina a
folletí determinat, sinó que deixa, es ciad als respectius
autors, la mes absoluta llivertat d'acció... El Sindicar—en
una
paraula,—veurá ab simpatía Luis els periódica y—lo
que es molt hurná,—ab més simpatía encara, aquella que'n
sien rnereixedors...
Quedi, doncs, en son lloc lo que, traientho de pollaquera,
deis el primer deis aludits peribdics, enternit de conve
niencia y propagandista per forsa, Al qual, com que ja té
la consabuda teulada de vidre a trossos y bossins y, per lo
que's veu, l'Instint de conservació en orris, no li deu venir
de una pedra unes o menos ruentres puguí tenir el consol
de tocar, també,—encara que sigui de retop,—la teulada del

ment, les afectuoses paraules que'ns endressá en convers
particular. En la qua I, mes a més, tingrrerem la fortuna de
recullir la s-guent nova alegradora: Ceminent poeta té en
Ilestides, ab desti si Sindicat d'autors dramátics, a més de
la fantasía en dos actes La fortuna, que's posará en escena
desseguida,
en tr.-s aces y un epílec L'estiuet de 5ant
Martí, esc¦anifiació del popular poema que porta el ruateix
titol. Preveiem un gran éxít, enemorats com sorn del nostre
antor delicadíssirn en el !libre y, teatralrnent, tant original
y trassut per entendrirnos el cor y endúrsens a volar la
fantasía...

També, com se pot veure en aquest número, redacta La
Escena Catalana en Josep M Ballester, culte prosador, cu
riós de coses de teatre.
Els treballa de'n Ballester interessen sernpre per la gracia
y substancia de les anécdotes que recull, agilitar ab que
varia els temes de conversa y correcció d'estil que brilla en
sos escrits.
El norn de'n Ballester no es nou en periódics cona aquest
y esperern que ben aviar se fassi popular entre els lectors
de la Revista.

a

próxim.
La notable

company fa Larra-La Itiva que

actua

en

el

Eldorado, ha posat en escena, traduida al castellá
pel senyor Portus3c, la divertida comedia den J. Puus y
Pagés, Un cop d'estat.
La producció, interpretada ab bona
voluntat y acert, fou
mol( ben rebuda pel públic.
teatre

Serán sernpre d'agrair les atencions y deferencies que,
aquestes cornpanyles castellanes que de tant en taut ens
visiten, guardia als nostres autors drarnátics.
Entre les prestigioses firmes que .colaborarán,
ab assi
en La Escena Catalana, ens plan
apuntarhi el nom,
avuy, de l'Apeles Mestres, una poesía inédita del qual
honra
aquest primer número de la nostra Revista reformada.
L'Apeles Mestres ha rebut ab veritable interés els nostres
progectes y aprofitena aquesta ocasió per agrairli, publica

duitat,

La Concepció Llorente, per malaltia de la Xirgu, repre
sentá, dilluns passat, La locura de amor en el Teatre Prin
cipal.
No cal dir lo airosa que sorti de son comés la distingidá
actriu.
Segons noves que tenim, está ja restablerta la senyora
Xirgu. Ho celebrem de rol cor.
A Última d'aquest mes publicarern el número suplement
de La Escena Catalana que várem anunciar. Contindrá,
sencera, ab cobertes y tot, el drama deis germans Coromi
nas Bestia assenya lada.
o

El número que publicarem la setrnana entrant será, en
tois sentits, extraordinari. Parlen), es ciar, de la glosa, pro
grama y revista documentada del Sindical d'autor s drama
líes catalana que estem preparant ab tant d'entusiasrne, sense
plányehi sacrificis de cap mena.
No avensern detalla, perque no volern privar del goig de
la sorpresa. Direm, tant so:s, que aquest número será supe
rior encara ala dernés extraordinaria que hagi publicar La
Escena Catalana y que tant éxit varen obren ir.
Tampoc indicarem el preu ja que, per precisarlo, man
quen ultimar alguna detalla. Peró no temin els lectora car,
ab aquesta rnostra de adhessió a la campariva del Sindicar,
ens hi anern a fer—com se sol dir
pel món,—més aviar savia
que rica...
Ah! En aquets número no deixarem pas de inc:Órirehi el
folletí correspooent.
Fina la setmana entrant, doncs, que serk—n'estem segura,
—de enhorabones.
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