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TEATRE DE CATALUNYA

Una

escena

de Corre Carretes, sainet

en

un

cate de

gosep Burgas.
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tres actes L'HOSTAL DE LA FAR1GOLA
Publicar el sainet den oset Burgas TORRE TORRETES

Penáltim folletí de la comedia
Prbximamettt

comensareni

a

(Fotog. Baguna y

en

Conaet

)

LA ESCENA CATALANA
colaborar en I' obra generosa ab més simpatía que
abansl
No'l deixem perdrel No deixem refredarlol Agraimli
mereix,
la seva adhessió com fem; més també, com se
corresponguem, ab totes les nostres forses, al nou in
terés que'ns mostral
a

Fundió 111AUGURA
AL

senyalar ab pedra blanca'! día

24 de Fe

brer del 912.
Eta autors dramátics catalans, pacienti
ssims y humils, foren bescantats y menys
preuats per mercaders y empresaris. Pobresa d'esperit
mal entes, mantingué anys y
o instint de conservació
anys aquesta situació anormal y lamentable. Mes, da
rrera ment, teten tals els abusos y tant feridores les ofen
d'indignació y revolta... Y
ses, que s'alsá un clam
heusaqui quels autors, abans que víurehi ab vergonya
y vilipendi, abandonen barraques de mercader y ba
rraquetes de ernpresari, surten al carrer, tots a la una,
y en alta veu y clara, conten al poble la repugnant
historia de la desconsideració en que se'ls tenía men
sels esplotava...
Catalunya no ha rnort y's conmogué de la injusticia
feta als seus fills gloriosos. S'alsá un gran crit y l'hora
de les reparacions fou arribada. S'obrí el Teatre Na
cional sobre les runes deis teatrets bilingües que fes
tejaven ab traduccions les festes senyalades y tejen,
de tant en tant, la gracia de caritat de posar alguna

tres

obra catalana...
Teatre Nacional, y autors y públic s'hi tro
baren encesos del mateix amor y enduts d'igual entu
siasme. La vetlla de la inauguració fou memorable.
N'estem enlluernats d'aquella gran foguera y els nos
tres ulls, per llarc tetnps, no sabrán veure altra cosa
que claror per tot arreu.
La sala d'espectacles s'omplí a vessar y esdevingué
vibradora. Públic y autors érem a casa y'ns hi sentiem
bé. Ens coneixíem y estimá.vem tots y, només ab la
mirada, ja'ns donávem, de Iluny están, la enhorabona.
La solemnitat y trascendencia d'aquell instant, no 'ni
ha paraules que dignament les cantin...

S'alsá'l tetó davant la nova temporada, davant l'am
ple avenir del Teatre Catalá y'rts prengué remeció y
ens

estremírem de esperansa...
tots ja estava en peu. L'obra de tots ja

L'obra de
tava

en

es

marxa.

Els versos del poeta, oits un día entre'l prestigi de
les belleses naturals, ara ressonaven sospesos en aires

de victoria
La representació de Flors de Cingle avensá segura,
plena, lluminosa
Com l'anyorávem, com comensá,vem a anyorarla
ja, una obra catalana estudiada ab amor, posada en
escena espléndidament, declamada ab convicció y oida
ab l'afany encuriosit de un públic que fos ben nostrel
Car, per desacerts deis uns y els altres, ja no sablem
ahont era aquest públic de bona mena y, els més pe
ssimistes, adhuc creien que s'havía perdut entre el la
berinte de les mi-grades traduccions analfabetes o mer•
cantils

.

Y, ja

ho veieu I Ha bastat la crida dels autors dra
mátics catalans, y aquell públic—el nostre, Pardent,
el patriótic, ens ha comparegut altra vegada disposat
—

La representació de Flors de cingle, fu, en conjunt,
model de correcció y disciplina y, detalladament, ens
proporcioná l'alegría de ferhi unes encoratjadores ob
servacions sobre la companyía que proeurarein apum*
tar, glosantles.
Primer que tot... Primer que tot, cal remarcarho:
l'obra se sabía de memoria. Heusaqui el secret, l'origen,
la font de totes les belleses de interpretació que hi
notarem; de totes les angoixes quels actots ens estal
viaren. Saberse una comedia, vol dir, pels bons actors,
tenir fonament per empendre la volada pels espais del
matís, del detall, adhuc de lo genial, si tenen prou em
penta. Saberse una comedia es, pels actors mitjans,
garantía de correcció, promesa d'a vens en la carrera,
camí que porta als primers -éxits Saberse una come
dia es essenctal pels actors si voten ocupar el lioc qne'ls
pertoca en la companyía, en la crítica literaria y en la
consideració del públic. Saberse o no saberse una co
media vol dir tant com ser digne o indigne de repre
sentarla...
Doncs Flors de Cingle se sabía. Heusaqui esplicada
la bona impresió que'ns produl la companyía y'l per
qué de poderla rahonar. Heusaqui com, sense gaire es
fors y ab tota justicia, podrem senyalar mérits, indicar
claudicacions y repartir elogis sense temensa de equi
vocarnos massa ni perill de parlar a veritables incons7
cients de escenari, d'aquells que quan n'erren una es
per desgracia y son casualitats els seus acerts. Y tot,
en veritat, fa prou tristesa.

Escrivim, ab satistacció, el nom den Jaume Borras.
-Ea era hora de que aquest comediant tornes a treballar,
normalment, en els nostres teatres. Y més tenint en
compte que en Borras, aquets darrers anys, ha guanyat
molt, ordenant, contenint y disciplinant, les seves
extraordinaries facultats artístiques. Teta la prempsa
he ha reconegut y nosaltres ab ella. Y fa més alegría
aquesta victoria, en quant coincideix ab el moment de
plenitut del postre actor notabilíssim. En Borras ha
triomfat

en

Flors de

Cingle—dirigint

l'obra y inter

pretantla. Esperem, dones, que durant la temporada,
sabrá. continuar, millorantla encara, la primera impresió.
Una actriu de gran nom y prestigi es la Emilia Baró.
Nom y prestigi y teta la seva bona voluntat inagota
ble's posaren a prova en el paper que encarnava en
Flors de Cingle Vella y cega y tremolosa ens aparegué,
la gentil comedianta plena de joventut. Aquest esfors
d'adaptació, aquest talent de ferse cárrec, aquest sa
crifici. de tota vanitat femenina, ton ben agrait del
public que prou s'adoná de com se'n beneficiava l'obra
del renunciament d'aquella actriu que, rara avis entre
les nostres dames joves —velles y tot, dinero—no pa
teix de la manía de no voler ter caracteristiques.
.

Seguint

aquesta honrosa llista, no pot mancarhi el
den Blanca. Aquest actor no gosava pas a Bar
celona de la popularitat que disfruta en altres pobla
cions catalanes. Darrerament, per& aleshores de la
nom

"O'
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temporada Codina a Romea, haviem tingut ocasió de
fixarnos en el], fentne grans elogis. Totes aquelles es
peranses s'han realisat avui. La personal, vibrant y
apassiona da creado que fa del personatge de l'Iglesias,
Pacredita d'excelent actor de la nostra escena. Ja tin
drern motiu, en estrenes successives, de estudiar, més
detalladament, el treball den Blanca. Vagi avui, ab la
del públic, la nostra felicitació mes entusiasta.

.f

Tambe felicitem ben coralment als altres comediants
senyors Tor y Capdevila y senyora Fremont. Lloc y
ocasió tindrem de parlar del seu treball, ab més de
tensió, cona se mereixen. No avui, peno, que dediquem
aquesta ressenya tant sois a comentar les notes noves
o especialfssimes que ens hagi ofert la companyía. Va
gin, també, en aquest grupo, els noms de les senyores

Roldán, Huguet y

Persiva.

Y passem a les debutants
Mestres y Carme Buxadós.

en

teatre

públic, Ramona

A bdues gosa ven, en les societats Recreatives—única
Escola ayo!, y Conservatori d'actors, de exelent ano
menada que comensem a veure confirmarse.
Paper d'importancia el que toca a la senyoreta Mes
tres, ton defensat per ella ab veritable pericia. Delica
desa subtil y tendresa mai desmentida brodaren
de la dolsa Pietai, com diu l'Iglesias. Potser, en certs
moments, enduta del desitg de compondre, artística
ment, la poética figura, la Ramona Mestres claudica..
Peró no val la pena d'insistir en defecte de tant fácil
esmena, sobretot quan revela en la actriu un desitg
tant elogiable de plasticitat ben entesa.
La Cartne Buxadós, tambe ens agrada forsa, en la
germana de la Pzetat. Ens diu el cor que s'acosta el
día d'aplaudirla sorollosament, quan trobi un perso
natge ahont poder adaptar les seves naturals disposi
cions
Dzsposicions naturals hem dit--y ho subrat
Ilem,—perque voldríem que la Buxadós abandones,
—

.

per sempre, certa cantarella que recorda, massa d'aprop
la manera de una altra popular actriu catalana Pruija
de joventut es l'imitar y devegades ben profitosa; peró
mal d'imitadors sol ser, mes que recullir acerts, assi
milar defectes. Y d'aixó si que cal fugirne, sobretot
quan se posseeixen les bones qualitats pel teatre que
adornen a la senyoreta Buxadós.

TEATRE DE CATALUNYA

Corre Condes.— Sainet en un acte de Josep Burgas,
Aquest autor, ja tren popular y aplaudit senapre, ens acaba
d'oterir un'altra d'aquelles notes fresques, originals y hu
worístiques ab que, d' un quant ternps ensá, ve donant deli
ciosa varietat al repertori. Aquestes obietes den Burgas
cenen un no sé qué de personal que elida
l'atenció del es
pectador versat en coses de teatre. lnscrites a tradició, adhuc
aprofitant elements tradicionals,,veureu que tot seguit se us
fan inconfundibles ab les de qualsevol altre autor. Son una
naodalitat nova, un matis apart, un genre especialfssim que
podriem colocar molt be entre la comedia y la caricatura;
ja veieu entre quins termes! Les germanetes, La carretera
nova,Estil lmperi tarnbé, y darrerament Torre Torrefes, tant
rnoguda, graciosa y interessaut, ofereixen a l'observador
aquest aire fugitiu que hem procurar registrar...
Torro Torretes ha

merescut

considerado

en

la

crítica y

aplaudiments del públic. No era d'esperarne altra cosa de
una comedia tan t ben pensada, escrita ab la correcciO que a
en Burgas se lité reconeguda, y duta al escenari ab tant bell
desgaire y enginy. Els uostres favoreixedors ja tindrán oca
sih, ab la lectura de Torre Torretes, (que desseguida publi
carem) de cornprovar la justicia dels elogis que hem escrit,
La nova producció fou ben interpretada pels senyors Cap
devila, Tor, Puiggarí, i3arbosa, Barden], Torres, Guixer y
Martori y les senyores Mestres, Castejón y Verdier.
En Josep Bergés, que hi debutava, loo tan ben rebut per
la concurrencia que desseguida d'haver obert la boca tothom
reta. Caracterisá el personatge y mogué la comedia ab la
gracia y bon humor que ji han valgut tanta popwaritat. Es
percal altres obres per ter, den Josep Berges, actor catalá,
tota la cantada que's mereixf com a comediant y aquella al
Ira que's té ben merescuda pel bell gest que suposa la cola
borado en la companyía del ja tamos Sindicat d'autors dra
mátics.

.

Y prou, Més comentaris de la fundó inaugural del
Teatre de Catalunya,—entre altres els de la estrena de
la comedia den Burgas Tolre Toneles,— podra trobar

el lector en les seccions corresponerats del periódic.
Lo que més ens interessava dir y fer ressaltar avui resta
inclós en aquest article, lírica revista de conjunt y equi
librada ressenya de detalls de una gran festa...
Gran festa per tothom, autors, públic y actors,--tots presos de la mateixa roentor retornadora
a l'entorn d'aquest Teatre Catalá que'l dejen mort per
que'l mataven y ara está demostrat que té llarga vida
assegurada mentres hi hagi qui sápiga cridarli les pa
raules €jaixecat y camina!»....
Per'xo déiem, al comensar a escriure, que calia sen
yalar ab pedra blanca el dia 24 de Febrer del 912.
Continúa la historia,—y ara dignament,—del nostre
Teatre Nacional.
—

qu'erem

FI.OR

DE

CATA LUNYA

(Papiol)

Delirium Cremens.—Impresid dramática, en un ante,
de Joan 011é Rius.
Aquesta obreta fou ben rebuda. El públic així ho de
mostrá.
El senyor Santacana en el paper de Tano (protagonista)
estigué a 1' altura de la obra, vegentse coronat ab aplusos
senyors
son pulcre treball..vlolt bé la senyorela Vallvé y els
Morera y Martí.
PRINCIPAL

Comedia satírica de Victoria Sardou,
ducció de A. Pallardó.

Mangds.—

un'altra traducciO de
No val la pena de censurarla
constar la estrena, ja estero en pauS.
L'execussió y direcció, bones.
Se

tracta de

casa.

J.

tra

les

que

ni

d'elogiarla. Fentne

ens

serveix

la

-
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Eh 1105TRE ~Ir
Compositió
y que

*

que será posada en músua pei Mire. Mareta
set vira de himne als Chors de Clavé.

Son] descendents d'antiga llar
que aixf per

terra com

per

mar

feia entendrel
Som els esclaus de la foscor,
que, enamorpts de la claror,
les ales hem d'extendrel
son

accent

(Una pausa.)
Llátzer!

—!Oh, Guillem!
(Altra pausa, més llarga.)
De repent, y quan ja no podíen sortir del pas, seis
acut als aprenents de cómic, aquest final, que sí ve
rament

no es

teatral,

es

natural y

llógic.

—!Ah, Llátzer!
—!Ah, Guillem!... iGuillem!... ciguillem?
—!Si, ,euzlleml... y fugint precipitadament, deixaren
l'escena sola, entre la riallada de la concorrencia.
F. FIGUERAS

Re'l nostre pas deturarál
Ahir vam ser: serem detnál

Y

RIBOT.

Som els vidents d'un altra llum!
Som cerca dors del nou perfum
de les flors de la vida!
Del gran espay ens anyorem!
Un cel més pur, més blau, voleml

Volem
Re'l
Ahir

un

cel seas mida!

nostre
vara

Oberts al
cantem-li

pas deturarál

ser: serem
mon

de bat

demál
a

bat

Ilibertat,
per() que la tonada
tingui'l regust deis nostres vis,
faci la forta olor deis pins
de

nostra

amor

y

terra aimadal

Re'l nostre pas deturarál
Ahir vam ser: serem demál
Emú,' GUANYABENS.

TEATRE DE CATALUNYA
Distar

la setrnana:
Dissabte, día 24. Inaugurado de la temporada: el poema
drarnátic en tres actes, Flors de Cingle, d'Ignasi Iglesias, y
el sainet Torre Torretes, de dosel, Burgas.
Diurnenge, dia 25. Tarde y nit: Flors de Cingle y Torre
Torretes.
Dilluns día 26: Flors de Cingle y Torre Torretes.
Dimars día 27: Flors de Cingle y Torre Torretes.
Dimecres día 28: Flors de Cingle y Torre Torretes.

***

*

A precs de son autor, Vemlnent poeta Guanyabens, reproduim
aquesta poesía, esmenada de les ineorreecions ab que fine ara havla

aparegut.

EnTRE eFicionnTs
En una antiga Societat de Gracia, anys enrera, se
representava el drama de Pitarra, «Les eures del
mas,» y-1s aficionats que hi premien part—escarnint a
molts cómics de professió, que no saben mai, ni per
etzar, un borrall de son paper—anaven de cuezo u/ta
y a remolc del pobre consueta, que per
més que s'es
gargamellava y repetía els versos del popular Fre
deric Soler, no podía fer arrencar el carro. Inútil dir
que declamaven en prosa, malgrat l'obra fos
escrita
en

vers.

Com Inés avensava la representació, niés n'arcilles
y més mentides escampaven. En una
de les escenes
més culminants del drama, quan en
Guillem esplica
acongoixat a n'el seu didot Llátzer, la mort de sos
amors, allá ja no podía anar ni ab rodes.
Feren vares
pauses y tartamudejant boi
abrassantse excla
maven:

Llátzer!

—1Ah, Gtúlleml

de

tesfa inaugural, ja'n donem cornpte en lloc preferent
d'aquest número.
Tampoc farern crítica del poema Flors de Cingle, de l'Igle
sias, per haverne parlat, ab la detenció y estenció degudes,
aleshores que va estrenarse a La Garriga, obrint el Teatre de
Naturalesa. Direm, tant sois, que aqnesta esquisida produc
ció del eminent dramaturc catalá, ha estar posada en escena
ab tots els honors: decorar non den Moragas y Alarma—es
pléndit a tot„serho,—figurins di- l'Apeles Mestres y música
den Casademont, interpretada ab justesa per elernents a pro
phsit. En resuni, un conjunt bellíssim.
Les representacions de Flora de cingle y Torre Torretes,
han seguir, fins ara, obtenint veritabie aceptació. El públic,
nornbrós y distingir que va al testre, nos cansa d'aplaudir
les obres y els seus autora y colaboradors escénics.
Están en ensaig El pintor de miracles, sainet en un acte
den Santiago Rusinol y L'estiuet de Sant Martí,
n u n ciar
idili de l'Apeles Mestres. D'abdues obres ne tenim inmillo
rabies ref-irencies.
De

la

PRINCIPAL
Encara la Xirgu s'examina, tent servir de comoarses els
actors de la companyía. “Y eso que hay que ver
como se pro
ducen en lengua de Castilla la mayor parte de aquellos apre
ciables artistas,» com deja molt bé rl ciític
teatral de El
Brusi.
De posar en ridícul certs prestigis, tant se
n'hi endona a
la empresa! Lo únic que
demana es paciencia en lots per
anar tirant y un bou coixí apuno per quan
viogui la caignda.
Y es ciar que quan rnés gent hagi ensorrar,
mentres duri
temporada, Loes bou y limeis será'l coixf damunt de qual la
se
progecta fer l' última de les desgraciades lamborelles que
tant arnunt han posat el nom del senyor
Franqueza.
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°Ser

(S. Gervost)
tarde tingué lloc

Centre A. Catalá

El día 25 per la
la
fundió en honor de la senyora de Sala,
havent posat en escena La Reyna joya.
No cal dir que la presentacié fou de bon
gust; les decoracións del primer y quart
actes, degudes a la unaartística del senyor
Camilo Alonso, toren dignes de lloansa,
asís com el vestuari y tot lo dernés. En
quan a I execució, la senvora de Sala ens
dona una «Alexia» acabada; el senyos Sa

la, en el «Rolant», en algúns mornents
estigué felís y en altres Ii mancava més
ánima, no per aixb decaigué durant l'o
bra; el senyor Serra, bastant correcte,
digué aquel! «President de Concells;
poca sort tingué en Batiera en el papar
que se li confiá, y els demés secondaren

mitjanament.

Ateneu de Sant Gervasi
La Mort Civil, de Giaccornetti y Jordi
Erin, de Burgas, foren les obres que tin
gueren efecte el diumenge passat.
En l'execussió,cumpliren bonament les
senyores Nogaret y Guillemi, la nena
Font 'es fu sentír veritablernent; el sen
yor Sala (R.) estigué sena pre a tb, inter
pretant superiortnent el «Conrat», com
també el senyor Capafóns en «l'Abatr y
els demés contribuíren al bou conjunt.
En l' epissodi dramátic estigueren ini
mitables en Capafóns y en Castells.

Les gerrnanes Virgili, Fossas, y Blanco
y senyors Forga, Vinas, Clapera, Vera y
Llassat, foren ala que se sortiren del pas
rnes no ab motu. fortuna.
La senyoreta
Jordá, en La Baldirona, estava tora de
carácter.
,

Ateneu Obrer del districte III
Baix la direcció del senyor Perbellini
(N), s'hi representa La verge boja, ab re

gular interpretació, puig algunas escenes
molt desconcertadas. Hern d'elo
les senyoretes Romagosa y Ugas,
serayors Perbellini, Reig y Boguna.

airaren

giar
y ala

a

Centre Pie de

Bages

En Pólvora, den Guirnera, obtingué
una execucib forsa passadora.
La senyo
reta Morera se porta excelentment, cona
també'Is senyors Vilar (E), David, Monné
Cuadrado, Reig y Daví. Els demás, escas
sa

feyna feren,.per'esmentarla.
Esbart Artistic

Srta. Colom,

en

«María Rosa», l'execulá
ho feren regular

mitjanarnent y'ls demés
rnent.

En la pessa, l'interpretació
esmerada.

signé

en

conjunt

La Salut (Gracia)
Diumenge passat l'Agrupacib

«La Colla
dels 13» dona son benefici, represen
tan tse Terra Baixa y La Sospita.
En la primera, l'interpretado bu la
rnateixa de la anterior representado y en
la segoua, mitjanarnent se portaren els
que hl prengueren part.

Pabelló Tetuán
se representá Les Carolines y
el día 25, per acabament de les tasques
del quadro cbmic-liric, posaren Els
nials esperits y Dorm despedintse del
public la tiple senyora Torrent y els sen
yors Cama y Pruna.
Ha fet mal efecte entre'l públic que
favoreix aquest local la suspensió d'o
bretes teatrals, per lo que aconsellern a
la nova empresa que busqui una
nova
companyía si vol que'l publm segueixi
favorint cona acostueua.
El

día 18

funcib de benefici y comiat de la
senyoreta Ramona Mestres, erra com una
xárxa de seda, puig l'interpretacib de La
fila del mar, obtingué un éxit per part
de la senyoreta Mestres y senyors Gubert
Monné, David. Vilar y Sisquella. La sen
Atenen obrer del districte II.
y-ora Vidal, inmillorable. La direcció bo
L'anunci de la fundó en honor den
ca.
Presentacib, regular. Els aplaudi
Santiago Rusinol va proporcionar en
rnents no s'escatirnaren com
les ofrenes
aquesta casa un d'aquells plens que's po
foren valiosas procedint de ditereutes en
den calificar de veritables solernnitats
titats ahont ella hi ha actual.
Cine carril (Sant Gervasz)
No hi ha dubte, que nostra notable afi artístiques.
Comensaren ab El pati blau, qual de
El día 20 tíngué lioc una vetllada a be
cionada, ha deixat les taules del teatre
sernpenyo aná a carrec de les principals
nefici del pianista Juan Rodríguez.
humil, per enlayrarse en teatre gran, ha
El Senyor Gimeno Ilegí un treball de
parts de l'elenc.
vent rnerescut l'apoyo del Sindicat d'Au
dicat al homenatjat. Aquest recita unes tors Catalans, que ha vist en ella pasta de
Seguidament se va posar en escena Au
cells de pas, treientlos d'una manera tan
guantes poesíes degudes a la seva inspi
veritable actriu.
acabada qu'l públic premia ab vives
ració, les que foren celebradea ya pla udi
La Nova Estrella (Sant Gervasi.)
mostres
d'adroiració I'meritori treb311
des. Y per final de festa se posa en esce
El día 24 s'efectua el benefici de M.
portat a cap per tot el quadro drarnatic
na la comedía en un
acte, original del
Mestres posantse en escena baix l'experta
hornenatjat, «Dols suicidi». Prengueren direcció del senyor Guasch, el drama en de l'ateneu.
Van lluirshi a más dels directors ja ci
part en dita obra les senyoretes Hortan
tres actea d'en Morató Les A rrels.
tats sensors Boquet y Garrigó, els sen
y Castella y senyors Baco, Bonet, Brasó
La senyoreta Roca ha urja pogut estar
yors Farraróns, Gutu, Comas y Comp
y Matéu, fentne una bona interpretació
inimitable a no ser per la declamació vi
te.
y rient el public els xistos que contenía ciosa que té (que ja per xo se'n va des
Els personatges encarregats a les sen
l'obreta.
prenen t de mica en mica); la senyora Ar
senyoretes
Durán, Boixdors y Blanco,
En Rodríguez fou cridat en escena di
nau, discreta, y la senyoreta Caserra, no
ferentes vegades, rebent els aplausos de table. Foren dignes d'elogi els senyors bé, corn aixis mateix els encarreegals a
la seny ora Vidal.
tots els invitats.
Guasch, Sala y Casas, per la bona inter
La Filantrópica (Gracia)
Reunió Familiar (Hastafrancs )
pretacio deis personatjes, cooperant acerDavant d'escassa concurrencia se re
PerL'ultirn diumenge, baix la direcció den
tadament en Ferran, Romera v
presenta el drama en un acte d'Iglesias manyer.
F.ugeni Roca, se representa Gent de plat
Joventut y la comedia Campi qui puga,
Seguidament, el senyor Grasas recita ja, Juventud y Una casa de dispeses.
L'interpretado de les tres obres fluixe
de Piquet.
el rnonblec A mi ningú'm mana, ab una
El desempenyo en la primera obra aná interpretació tant delicada que's feu me- já un bon xic; esent a más ben executa
quelcom fluix, si bé hem de remarcar reixedor dels torta aplaudirnents que'l da Juventut, en la qual hi teu un treball
que '1s que sobressortiren foren la Srta. auditori Li tributa.
molt meriton la senyoreta Roca. Els de
Abruncini y el seuyor Marcos, y en la
Aquest rnonolec, original del mateix más intérprets foren els senyors Serra,
segona, feren les delicias del auditori els
senyor Grasas, está correctament escrit,
C. Carreras, Roca, Bonet, Rius, Lladó,
senyors Homs y Baldric.
Tusquets y noi Roca. La senyora Ar
sense ferse pesat, tot y sent bastara ilarc.
nau demostrá no
haver estudiat gaire y
Joventut autonomista
Ateneo Graciench (Gracia)
)
Diumenge s'efecteá el benefici d'en no pegué ajustarse a cap tipo deis que li
Les celebradas produccións La sala
d'espera y La Baldirona, anaren regular
Josep Toll, ab les obres María Rosa y confiaren.
L'Artesa (Gracia)
ment executades, degut a la manca d'en
El carro del vi. Afortunat estigué el beEl día ir va representarse la comedia
saigs, que ha de posarhi eamenal jove neficiat en el paper de «Marsal»; forsa
en un acte L'ase d'en Mora, que distregué
benyor Forga.
encaixats també en Tort y Gene (F); la
La
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la nombrosa:concurrencia.
cárrec den P. Puig, bona.
L'interpretació„perfecte, deguda a les
senyoretes Miró y Martínez, senyora Se
rramón,seuyors Puig y Pintanel yaltres.
Dissabre passat se posa en escena La
crea de la masia y L'agencia d' Informes
comercials. En difes obres prengueren
pant les senyoretes Miró y Guixé y Srs.
Clarasó, Cot, Francolí, Gil y Tons que
son els
que més relleu donaren a sos
papers.
Cine Moratín (Gracia)
Diumenge passat se representaren les
cornedies L'amores cego y Castor y Polux,
obtenint una bona interpretació per part
de la senyora Vila y senyor Sánchez, Cla
veras, Madurell y Arboles.
bou rato

a

La direcció

a

un

Marguerida Gracia)

La

La Dida,

omplí

el programa de final

de temporada.
En l'interpretació sola sobressortiren
els senyors Cal mell y Cabanyes.
no
ta mol t la manca d'assaijos aquest cop.
Cine

Saló Varietsts

(Gracia)

cornpanyia que encapsala en Ra
món Claveras, el dissabte passat inter
preta la comedia Tres per quatre y la Ile
La

genda trágica

La ma de mico. En elles
portaren prou regularment la senyora
Vilo y senyors Claveras, Palau y Gené.

se

Cincel de

Propietaria (Gracia)

,-xvzsnso
---

CORRE.5P011 5A
Lleyda. —Colegí

de Ntra. Sra. de
Mercó.» La secció d'aquest centre,
reforsada ab elements de la secció de
«Joventut Católica,» durant els tres díes
de carnestoltes han donat a conéixer les
()bretes Blane y negre, Embolics, L'últim
inglés y el monólec De Pelagalls a Bar
celona.
L'execució d'aquestes obretes corría
a cárrec deis apiaudits aficionats se
nyors Gonzalez, Charles, Cervera, Pu
rroy, Farrús, Pascual, Ponsoda y algún
altre qual nom sentim no recordar; les
obretes foren molt ben representades,
especialment Blanc y negra y Embo
tics, siguent aplaudichistrus per el bou
treball que hi feren, els joves Gonzalez,
Cervera, Charles y Pascual. El monblee,
que'l recita el graciós Farrús, feu riure
de delaó.
«Joventut Católica.» El día 20, se re
presenta En Pau de les calses curtes y
Dalloljat. No hi assistirem. Ab aqueota
funcilfo sloan tancat les portes del teatre
fina passada la quaresma que's-tornaran
a obrir.
la

Lo diumenge prop passat, se despedí d'
aquest important Cuco( la cornpanyía
jovenil Ferrero.
Ab la perfecció que sab y acostuma a
ferho la xamosa y petita actriu Pepeta
Morar, recita el monblec La meva guar
diola, que li valgué una sorollosa y ben
Vich.—«Catalunya Vella.» S'ha repre
merescuda ovació. En l'interprétació de
L'escarment, vegérem reapareixer a la ai sentat ab bou gust, el drama en tres ac
tes Els picarols, que
fou han repre
xerída nena Sunyé que al igual que el
sentat per tota la companyía.
dia del debut feu les delicies del públic.
Preníen part en l'obra la senyora Can
Se distingiren a més, en dita obra, les
me Prats y la senyoreta Felisa
Martin,
nenes Moret- y Redondo (gerrnanes) y la
y els senyors Riera, que feo un páper
estudiosa dama jove Adelaida Sabater,
de «Matis» admirable, igual que'l seuyor
la qual feu un treball digne de tot elogi;
secondades discretament per els senyors Font en el «Cristia.» Estigueren ‘també
bé eta senyors Foreada, Dordal, Padrisa,
Ballera y Morer. Finalrnent representa
Fors, Romeu, 11Ia y Rideaura.
ren L'hereu Pruna interpretat per la dis
tingida actriu Pilar Castejón y, senyors
Seu d'Urgell.—«Teatre Riambau.»
El diumeuge, día 11, representaren en
Martí, Bello, Ballera y Morer. En el con
junt de abdues obres s'hi nota basta nt la aquest coliseu el drama de Guimerá,
manca d'assaijos y cambi de papers. No
María Rosa. En aquesta obra debuté el
obstant, es d'agrair l'eslora deis seuyors primer actor Ramón Sa mala, qui inter
Martí y Ballera que per iudisposició deis
preta ab tota perfecció el papar de «Mar
senyors Ferrero y Bardem, tingueren d' sal.» La senyora Vallespir, estigué ad
encarregarse deis papers a última hora.
mirable en el paper de <María Rosa,»
siguent continua ment aplaudida. La
Ab l'obra den Marco Praga, Aleluya,
senycn a Cardaldas, en la «Tornase,»
traduída per en Pare E. Tarragó, la com
mereixedora de tota lloansa. Els senyors
panyía dels aficionats Clararnunt y De
Moles, Salvat y Serra, secundaren molt
venat, inaugural passat diumenge la
temporada de Cuaresma. L'interpretació bé en tota l'obra.
que donaren a-dita obra pot dírse que
Per fi de festa representaren Franc-,
sigué recomenable sobresortint notable fort, que divertí d'alió mes a la molía
ment les senyores Parrefío y Prats y sen
concorrencia, sortint del tot satisfeta.
yors Clararnent y Devenat, molt ben se
Mataró.—€Teatre Euterpe.» Dissab
condats per tots quants hi prengueren te, día 24, en la funció a benefici
del
part.
Sant Hospital, donada per la Unió dra
La di rPcció y presentació molt acepta
mática del Ateneo Obrar, que dirigeix
bles.
en Miguel Comas, ab la cooperabió de
Per fi de testa representaren molt en
les actrius senyores Ceballos, Riera y
certadament Un pis al esanxe, den Feliu Forjas, varen posar en escena
La mare,
y Codina.
de Rusirwl, gneis interprets varen sor
•

tir airosos de sos papera confiats (salvo
alguna equivocació que va ser causa
de que alguna tingueren de encarregar
del paper a última hora y degut tam
bé al cambi d'actrius.)
Per fi de fasta varen posar en escena,
per els ma teixos aficionats, la comedia
de Coca, Gent d'ara, quals papera foren
confiats als aficiona ts senyors Comas,
Pan, Serrapifiana, lila y Planas, y les
senyóres Ceballos, Riera y Forja.
«Foment de la Sardana.» El quadro
d'aficionats de aquesta casa va donar
una funció, el di mecres a la tarde, a be
nefici del Sant Hospital, posantse en es
cena El pati blau, quals principals pa
pera anaven a cárrec deis senyors Galle
go, Ribas y Martí, que feren un treball
digne de lloansa, cona aixís també les
senyores Vila de Gallego y Guimó de
Mora—les dugues son compatricies nos
tres,—que varen din els séus papera de
«Agna-Rosa) y «María» ab molta co
rrecció.
Varen secundar tan t aplaudit idili les
senyoretes Llanas, Andreu, Leoni y
Gallifa.
Premia de Mar.—«Associació Ca
talanista.» El día 20 posaren en escena
el drama Amor de pare y la pessa La
criada nona, prenenthi part en ditas
obres l'actrid senyoreta Mestres.
Debuté en aquest día la companyía in
fantil dirigida pels aficionats senyors
Boher y Vinals, figuranthi en la matei
xa
els nois Durán (J. y P.), Petit, Pié,
Vidal y Lisa.
La serryoreta María Colomé (de aques
ta Associació,) recité de una manera
molt acertada, un fragment de La Creu
de la Masía. Ana seguidament El bailet
de la Masía, de Rius Vidal, interpretat
per la companyia infantil, treballant
tots ab molla gracia y acert, sobresortint
en Durán (J.) y Petit.
Seguidament la senyoreta Ramona
Mestres recité les poesías La pubilleta y
Lo mestre Jan. Per tlitirn, se representé
La criada nova, d'Asinarats, prenenthi
pan la senyoreta Mestres y ala senyors
Viillas y Cahué; la concorrencia
sortí molt sa tisfeta.
Badalona.—«U. F. N. R. L'Estol Ar
tístic d'aquest centre, baix la direcció
del in teligent aficionat Tomás Guardia,
representa, el diumenge passat, el drama
de Guimerá, La Reina joya. En l'exe
coció s'hi distingiren notablement les
senyores Prats y Vidal; les altres senyo
res, regular. Deis senyors, tenim de fer
especial menció den Gili y Carbó que
esjigueren ruolt justos en els seus res
se

,
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pectius

papers. El senyor Campins, ab
el senyor «D'Arn3anyach», y el senyor
Maten, ab el «Jan l'alela,» exageraren
una mica
la nota, el primer, ab un tó
massa
melodramátic, y el segón, masas
cómic. Els demés, cumpliren. Els con
junta, molt bé; la presentació, també.
aGent Nova.» En aguas centre se re
presenta, el diumenge passat, por la
cowpanyía jovenil Ferrero, El Sant de
l'Agneta, Lo quejan els infants, Joguina
fl de sigle y Don Panxo, Les nenes Mo
rer y Redondo estigueren justíssitn-s
en els seus papera y demostraren ser
unes veritables
artistes. Els senyors,
senyoreta y nenes que hi prengueren
part, deixaren complascut al públic ab
son respectiu treball.
Sant Quirse de Besora.—«Joven t u t
Católica.» 'Pingué lloc el día 4 de Fe
brer, una fundió a benefici de la Vda.
y fill del autor del teatro católic en Ben

lá, Queri(C.), Vilá, Munoz, Solá y Sala
bert. Els aficionats la representaren de
una manera acabada.
Reus.—«Fra ternits t R. Radical.» Baix
la direcció den Beuet, Pugné lloc, el día
de la Candeléra, la representació del
drama Lo cercol de foc, ajudat per la se
nyora Basseda y Gaitas y ele seuyors
Vila y Iliba.
Papiol.—«Teatre Flor de Catalunya.»
Diumenge, día tl, la companyía que
comanda en Joan Santacana, represen tá
El pati blau, donant bona execució al
papar de «Jacinto» el propi director, se
cundantlo adtnirablement en l'«Agna
Rosa» la senyoreta Vallvé, Molt bé els
demés.
També s'estrená el quadro dramátic
Delirium tremens, del clue'n fem menció
en la secció corresponent.
Esplugas del Llobregat.—«Centre
Caiólic.» El día 18, va celebrarse una
vingut Montagut (Pan Rosés,)
vetllada composta deis seguents ele
Se representa, per primera vegada, la
inents: literatura, música, cant, drama
pessa den Rosés La barbería del Rey, y pas cómic, portantse molt bé el»
per el» senyors Busquets, Martí, Viiá,
nois Coll, PI (E.), Enrich, Divi, Pí (J.)
Munoz, Solá y Picart. Després se repre
y 1.1avinés, essent tots mol a plaudits; el
sentá el drama en tres actas del mateix senyor F. Galtés va portarse molt bé ab
autor La troca deis embulls, per els se
el seo treball CóMiC, guanyantse una
nyors Mercader, Busquets, Quer, Martí, torta ovació. El senyor Serra cantá «La
Vilargonter, Freixa, Pujol, Pican, Mur flor de la inmortalitat,» essent aplau

dit. El senyor Gelabert y el noi Marté,
varen tocar verles pesses a piano y
violí,
agradant al públic. Després, el senyor
Pi va recitar el montalec cómic Ja hi
soc, logrant arrancar fortes rialles de la
escallida concurrencia. Finalment, la
«Secció dramática infantil) del mateix
centre va posar en escena El petit Ilustre

d'escota, interpreta t pels

nois

Sanllehy,

Mafié, Bonet, Faura, Jensá, Pí (M.), Vi

Gelabert. Molí bé.
Bellvís.—«Centre- Jaucaista.» En la
vetlla del diumenge passat, se repre
sentaren les obres L'ültim inglés, EM
bolics y el rnonblec De Pelagalls a Bar
celona.
Els concurrents premiaren als intér
prets son traban ab graos y merescuts
lella y

.

aplausos.
Sant Hipolit de Voltregá.—«..low-,n
tul Católica.» Les obres que otripliren
el programa el día 10, fiaren: el drama
Com les ólives y, el sainet Sastres pobres
que robeu... Bona execució per parí deis
senyors 011er, que feu un «Miguel» bas
tant eceptable, y ele senyor Sala, que
feu un «Jordi» acceptable també, corn
aixís mateix el» Casas y Usan. Els Srs.

Masferrer, Falgueras
daren

y

Casas,

secun

ab discreció.

Tal com n'havíetri anunciat el propósit, junt ab el
número de la setmana entrant sortirá un itSuplernent
a LA ESCENA CATALANA» (fora de la colecció del perio
dic,) contenint sencera, ab cobertes y tot, l'obra deis
germans
va

Corominas,

Bestia

assenyalada

que

tant

éxit

obtenir al Teatre Apol,

Aquest suplement se posará a la venda al preu extra
ordinariarnent económic de 25 céntims l'exemplar.

El nou coratge que, coincidint ab la inauguració
del Teatre Catalá, ha dernostrat LA ESCENA CATALANA,
consta—per alegradora experiencia, que ha estat
hen comprés y correspost pel públic. A mes de les
moltes felicitacions rebudes les quals, en la impo
-

ens

-

ssibilitat de

contestar

particularment, agraim, d'aqui

s'ha agotat el nostre número
totes plegades,
de la setrnana passada, homenatge al Sindicat d'autors
y mostra, també, de l'espléndida colaboració ab que
compta LA ESCENA CATALANA.
Manca, per arrodonir de mornent, els nostres pro
gectes, la reforma deis folletins Pero no s'itnpacientin
els amics, car están apunt d'acabarse de repartir l'obra
den Pitarra

están,

-

-

L'HOSTAL DE LA FARIGOLA

(de la qual ne va avui el plec quart que correspbn als
postres suscriptora` comensarem desseguida a donar
les prorneses 32 pagines, tormat octau francés. Y será
la primera obra aixts editada, la primera que haurá es
ditxosa
trenat el Sindical d'autors dramátics (altra
coincidencia!), o siga la comedia den fosep Burgas

TORRE TORRETES
que ab

tant

éxit

de Catalunya.

ve

representantse,

cada

nit,

al Teatre

CED
En Rusinol era a Valencia. Treballant. Pintant. Escrivint.
Y tornanthi.
Saben L'auca del senyor Esteve, aquella novela, vaitot de
gracia, magatzem d'observacions, pateta deis set colors y
més n'hi haguessin? Doncs ja no es novela. Millor dit: ara'n
teatre.
son dugues de noveles: la del !libre y la del
Tal com sona. Els capítols, de dos en dos o de /res en
tres, se'ns han

tornat

actas

y els

sía; la qftestió que

actas una

mena

de

capítols

Sindicat té una nova co
media y aviat el públic participará de la Ileminadura.
De L'auca del senyor Esteve, obra dramática, se'n dio
igual que abans que la Ilegfem en prosa descriptiva y redo
diu, &Yacs,
lins de l'Alomar y dibuixos d'en Casas. Se'n
L'auca del senyor Esteve, obra en cinc actas y déu quadros,
per Santiago Rusifiol.
acres
Cinc actes y déu quadros? Sí, senyors. Cona ptin: dos
per quadre, total cinc, oy? Justos.
lo pin
Será original, tot aixo, veritat? Y més considerant
comensa
si no anem massa
toresc de la novela, que
y en la qual
Iluny d'osques,
a principia del sigla passat

afegits o

corn

el

—

—

deya aquel' purista,
veuen desfilar nada rnenys,—eom
detalls, idees,
que tres generacions ab tot el luxo de
paissatge.
indumentaria
fina
y
costurns,
«Sindi
Rés, que resumint y en vista de, y considerando, el
—

está de sortl
Valencia
No e'n vá déiem que en Rusifiol erá a
val Ahl Y pintava. Y escrivía. Y hi tornava...

cata

y

treballa.

1
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Sentim molt que la revista teatral De tots
colora s'obstini en voler mantenir,—agravantla
encara,—una falsetat y un irnpossible.
En Joan 011er y Rabassa y en Josep M. Ba
llester son els únics escriptors que han usat y,
per consegüent, tenen dret a usar els pseudb
nims Atxa y Loge (baix el qual se redactava y
segueix redactantse, desde Barcelona estná, ser
vintse del diari francés Comcedia, el Corrreu de

cfrs2peel

París.)
En Josep M.

Ballester, com es sabut, escriu
LA ESCENA CA,TALANA. En Joan 011er y Ra
bassa hi colabora. Y lora d'aixb, están, els dos
amics nostres, absolutament allunyats de tota
mena de tasques periodístiques...
Y,—per refermar y arrodonir la aclaració,—
farem constar, ademés, degudarnent auto risats
per en Joan 011er y Rabassa y en Josep Ma. Ba
llester, que no son d'ells els articles apareguts
darrerament a De tots colors y firmats ab els
en

pseudbnirns

Doncs si, que hi torni; que hi ha gran desitg d'aplaudir
•bres de casa y rnés ternporades catalanes en perspectiva
que no pas llangonisses al rebost den Franqueza.

Atxa e Loge.
Está clara la cosa y ab tots els ets y uts?
Dones que el públic judiqui, calificant cocal
es degut la conducta de un peribdic que usurpa
firmes y la honradesa literaria de uns... escrip
tors, que consenten semblant vergonya sense
precedents dintre la literatura catalana.
Nosaltres, per la nostra banda, posem punt a la qüestió.
Altres coses més importants soliciten el tecups y l'espai de
que poderu disposar.

En Borrás torna a ser a Barcelona y assistí a la funció
del Teatre de Catalunya tenint, per l'obra que
naixía, les més afectuoses paraules.
Per abans de marxar, té prornés donar una funció a be
nefici del malaguanyat actor Jaume Martí, posant en escena
La muerte civil.
Ab en Borrás es aquí, tarnbé, en Pere Codina. Els acom
panyen totsaquells actors contractats per la próxima tem

inaugural

porada a les Arnériques.
La companyía sortira

1"511
(4-9°

<ni).

CORRESPONDENCIA
usarse, ni en vera, .moriguessis• en lloc de «mo
Fóra, taut mateix, ahusar de la famosa Ilivet tat poética.—
J. B. T: Tampoe ene ha convensut alió de «ele ulls plena je mira
des'.—F. T,:
T.: Es de un carácter maese intim.—S. D.: Eus passit per
alt, a son temps, la rectificació que solicitava. Y ara, ja ho ven, re
sultaría inoportuna.
V. T.: P. C. H. de C :J. H.: Agraint la bona
voluntat de vostés, no podem -per dtverses rahons, -publicar lo
que'ns envien.—J.
Estigui segur de que'S fará lo que millor con
vingui. Hi ha qui vetlla perla prosperitat de la empresa, y nos dei
xarla perdre la bona ocasió, silbs oportú aprofitarla.
fte•pecte
Paltre element quena indica, no es que s'hagi negat a colaburarhi:
es que, per una pila de circunstancies especials, no s'ha cregut con
Loria.: No

Barcelona el día 6 de Mars diri
gintse a Buenos Aires ahont actuara en el tealre san Martín.
(113,
Esa Barcelona en Santiago Rusinol que ha pres-nciat els
última ensaigs del seu sainet El pintor de miractes, l'estrena
del qual tindrá lloc aquest dissabte, en el Teatre de Cata
de

I un ya.

RuNinol, desseguida, tornará a Valencia
pinta lithi una jardíns hermosíssims.

ahont

eslava

rc

En el Repartiment de El Nuvi,.deu figurar en lloc de la
senyora Carreras, el nom de la distingida actriu Carme Pa

rissis

pot

>

.—

venient ferli oferta.
A.

S,

V.:

Agraim les bones paraules.
gractes també. 1.

indica. maltea

rrefio.

tat que

Fern aquesta rectificació per esperitde justicia y ab rnolt
gust, ja que no ha estat culpa nostra la errada. En la prime
ra edició d'aquell
drarna—segons .pot comprovarse,—ja hí

forma part. I.

S: Molt

obligat.

Quda comnlagut. Perb penal
Usar, avist, els semi propósits.
.0

:

1. V.:
I'

A vosté y a la Socia
ídem ídem. R. I.: Non

1. C S.: Procurarem aprofilarbo.
que tots it

agrairiem

que

podés

res

apareixía semblant ínexactitut.

Es a Madrid, contractada en el Teatre Espanyol, la actriu
catalana senyora Morera. Sentirn molí aquesta ausencia y
voldriern que no los massa durable. En aixb confiem, recor
dant lo que va passar l'altre cop que la Morera va deixar
Barcelona.

[ANA
9atm8,r18,1^1 erea.trea

PREUS7„DE
Hem rebut

un

quál s'annuncia la próxi
periódic de teatres que duré per

prospecte

ma publicació de un
titol El tea:re Catalá.
Salut y llarga vida.

nou

en

el

Un trzazestre.

SUSCRIPCIÓ:

pessetes.— Un any: 7'50 pesseles.
NÚMERO SOLT: 15 céntims.
2
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