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gú

«És

figura

de terral», deja el
dóna de fusta»,
dejen els altres de la barca.—Com si les dó
nes de fusta poguessin nadar per les cales! El
noiet, essent sois un noiet, hi veia claror, la
veia somrienta, la veia contenta y com resig
nada, y aquells suros, que eren homes, ningú
hi sabía veure res, y és que hi han bornes que
són cegos per les coses que no són clares.
ho creia.

una

patró del «Maria» «És

Un fragment de

LiR VERGE DEL frIAR
QUADRO POEMÁTIC
.

Patró.
Mari 2.
Mari. i.
Patró.

Mari.
Patró.

Mari. 2.
Ntro.

DE

SEMTIFIGO RUSInOb
Sabeu la cala dormida, que'n diuen cala dor
mida, sota els penyals de Ilevant?
Prou que hi sabem.
Forsa hl he pescat.
Saben que hi ha com una bauma, amb un so
rral, allá a les fosques, amb una aigua verda,
peró tant clara que al fons s'hi veu-en els pei
xos, y les herbes y fins les petxines?
La bauma blava.
Dones va ser alii Diu que'l patró de la «Ma
rial, veient que la mar era bonansa, havta dit
als seus minyons: «avui, a les sis, siguen a la
platja, que anirem a parar nances, que tá Ile
veig pera alsar la vela». En sent a les sis, tots
hi varen ser. Draps en l'aire, rumbo a Ilevant,
y cap a la cala dormida. Al ser onades en
Ilá, el vent va encalmarse; peró una calma
que, segons diu-en els morts que al cel sien
que hi eren, no s'ha vist mai tanta quietut El
mar semblava de cristal!, d'oli, blanc,
un
en
cantament! Diu que hi havia una mortor com
si els peixos dormis-sen a dintre! No n'heu vist
d'aquestes rnars térboles?
Els tips de remar que'ns costen!
Dones amb els rems y tira erillá, perqué el

ventja

no

venta

d'enlloc,

sen

van

anar

cap

terra.

Roseta

Patró.

Y era la
Y dones

Verge?
qui?, retótjol

Era la

Verge, peró

nin

-

Roseta Y qué'n van fer?
Patró. Y qué n'havren de fer? Se la van endur a la
barraca! Y aquella gent descreienta, a copia
de tenirla a casa, com el tracte fa compendre
el taranná de les persones, y qui diu persones
diu imatges, van veure que, si era de fusta,
era de fusta miraculosa.
Mentres la van tenir
aprop, demaneu-ne de pesquera! Talment
s'hauría pogut dir que 'Is peixos l'anaven a
eurel No tiraven la xarxa a mar que no rom
pessin les malles La barca arribava curulla, y
am rems, am vela, am pluja, am sol, am terra
trémol, am tempesta y am mar bonansa, sem
pre'l bot plé, y peixos extranys, peixos de mars
forasteres, que venten de l'altra terra pera fer
li acatament o lo que sial
Si que és extrany.

Mari
Patró

Esperen-vos! «Miraclel»,
comensar
din
els pescador que no pescaven «Miracle!.,
les dónes. «Miraclel», tothom «Es la Verge
del mar:», dejen algúns. «Fa clarorl», deja l'in
fant. «És piadosa!» «Somriu!». <flora!». Fins
que, per fi, de tant dir-ho
jorn
anar-ht el
van

a

s

un

va

rector, va convencers de que era miracle,
la van voler portar a l'iglesia, acompanyant-la
en processó, y, al ser en
aquet lloc on ara
som, no va voler anar mes ende vant. La van
posar a la capella, y aquí la teniu, la Verge
del Mar, que ta claror, jo us ho assegurol Fa
claror, per qui la sab veure, com el cego, com
tots els malalts, y com la veurieu vosaltres, ss

a

la cóva Al ser-hi a prop, un noiet que duren
fill d'un naufrec desamparat, diu que's va po
sar la má als ulls «Qué mires?», li din el patró.
«No sé qué miro, pero veig una cosa damunt
de l'aigua de la bauma, que no sé si es un
ofegat, una fusta, una sirena o bé una
herba que fa llumenetes Es veu una r:splen
dor!, Tots van mirar y no van veure res. Es va
fent fose, y ningú ven res; peró el noiet anava
mirant. «És alli», diu. «Qué?» «Allí» «Aont?»,
«Una clariana» «Tu deus somniar». «Ho sé
de cert!», diu el!. Remen més depressa, y per
si ho fos y per si no ho fos, perqué l'home que
ha anat pel mar sen espera cralsevol cosa, ti
mó a llevant y sia -lo que sial Ningú vera res;
peró el noi la va veure. Era allí! Nadava age
guda, amb els ulls mirant cap al cel; amb un
aire d'enantament, com si mirés a la seva

una

tinguessiu alguna

pena que ella

us

la

poguei

trame.

Vaja

Pauet

fet!
ho váreu veure?
!o naveava. Peró n'In han que ho han vist, y
encara són vius, y si no ho creieu, mala nega
da!, sou curts de senderi, per no din tontos!
Roseta. Jo sí que ho cree.
Pauet. Per qué no ho hem de creure?
Pobre r (En ven baixa) !o ho dubto.
Patró
Qué dius?
Pobre i. No res.
Patró, Que ho dubtes, has ditl !a t'he sentit. Y córn
no tens de dubtar de les coses de
la capella,
si sempre estás a la part de fóra?
Pobre r.Perqué a dintre... no hi podría viure.
Patró. Y a fóra hi vius, pesqué... perque si! Perque'l
Mari.
Patró

z.

Y

un

vos

nostre mossén Rafel és massa bó,
un sabil Si tos per mi, bona reina!,..

en

que sia

,

3
Pauet

l..

Veja, calineu
la capella )

vos, y aneto,

Roseta

(Se'', aP.2

CON F U C1

a

Patró.

Aneu, y bun vent; perd lo pactat. L'un a ba
bor y l'altre a estribor, que, pera resar, no yo
lem parelles Y vosaltres.. (A/1 pobres) Vosal
tres..

bres,

no

y

res! Us tinc respecte perqué
hi ha res mes pobre... que'l

no

sou

pn

ser

po

(Entra correal Ixnasi,)

Ignasi
l'airó

Acaba de parlar el gran Gonfuoi.
Sea paraules darreres

palpitaven

Padró! Patró!
Que hi ha, firaire?

Ignasi. Que

ve un penttent que es un peix
gros! Un
gran senyorás! Un gran pecador! Es un borne
molt ric, segons diuen, e Is que li sospiten ?'his
torial Y ve descalsl
PatrO.
Y d'un ve?
lgnasi. Aneu hu a saber? Els penitents no se sab mail
De tnolt llunv! De tres o qualve pobles lluny.
Diu que es capita de barco.
Mari. v. De quin barco?
lgnasi. Qué se jo, de quin barco?
PatrO. Y es jove?
lanas' Ca! Ës mob vell, peró és fort y colrat y du
sota, barba No'n
déu haver seguit pocs de
mars annb el sol que porta a la cara!
Patró. N'hi ha un abre que no anurneno que també
n'ha seguit tants coa el?, y no es penitent, ni
sen penedeix, ni te ganes de penedir-se'n.
Ignasi fa veieu si en té de renom la nostra Verge de
Mar.
Patró
Con) que no n'hi ha d'abra, enlloc mes. Ni en
terra de cristians, ni d'heretges, ni de mo
reria.
Ignasi. Y qué hi ha d'ha ver! Quan jo veig que n'hi ha
que no creuen, m'hi faria a tiros, a pedrades,
a mossegs y a cops de cap!
Mari r. No n'hi ha pera tant!
Ignasi. A pedrades, clic! N'hi ha que diuen que hi han
altres pobles que'n tenen de mes miraculoses.
Que les presentir), si son tant macosl Que les
portin, aveiam, y que les encarin am la nos
Ira, y ja veurem quina's Ilueix mes! No vull
dir mal de les altres, peró la nostra no ha es
tat mai en vaga. Que malalts, que tulits, que
baldats, que cegos, que mares... ja ho sabeu.
No té un moment pera reposar, y sempre afa
ble, sempre sororienta. Un jorn tenía el man
tel? mullat, perqué venia de salvar un nata:mg.
Patró.
Ailu) és cert, y jo ho puc comprovar.
lgnasi. Y sernpre amb aquella cara, volent dir: «Aneu
demanant, que aquí soc jo de nit y de dia pe
ra curar al fill, pera pregar als Sants y fins pe
ra implorar pietat a tots els entrants y sortints
de la Gloria Celestial«

4-1

cocar

com

una

música

d'inefable bellesa,
el

perfurn d'alguna flor

divina
esclata en la terne.
Aquel' silencl august no s'atrevfen
a rompre tos deixebles
com al temessin profanar al rómprel,
quelcorn de sant.
.0h rnestref
—digué un «Pella a la ti—Tu no eu un borne
C0113 aquets quel rodejen;
com

bre!
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que

no

Deu devallat de les altures
per redimir la terra.
—No, no rió un Deul va murmurar Confuci
tu eu

un

sonrient ab dolcesa.
un enviat de Deu, que per Deu parla,
pLe de divina essencia.
—No só umpoc enviar de Deu. SO un borne
que palma per la terra
assedegat d'amor y de justicia,
venial y sabieas..
Liavores intlamats d'entusiasme
s'alsaren ele deixebles.
(En nostres cors ha penetrat ta flama;
—Dones

déizens partir. oh mestrel
hem d'escamparles
de cap a cap de terra;
hern de dur ta doctrina salvadora
a lotes les conciencies.
Parem que la conegueu rota eta bornes,
y que tots, coneizentla,
l'emú] reverents y la practiquin
com sola verdadera.
—Partiu enhorabona, y ma doctrina
VOS acompanyi sempre;
Tes

paraeles sublims

escarnpeula pel-mou, y

a tots els hornes
ab fervor prediqueula.
Ab fervor y ab amor, sens abra torsa.
Mes si de mil y ai d'.-1181
y si de vosaltres, dic, si l'imposáveu
jornal per la violencia!
Si pogués presumir qu'ella algún día
encén odis de secta,
qu'en mi d'bome ha posat l'arma homicida,

qu'atta

una

foguera,

que Iluny de portar l'iris de concordia
porta el

Ilamp

de la guerra;

Ilavores,—no serbl—mes ai, Ilavores

renegarla d'ella
de vosaltres, de
renegaría
tins del jorn que vaig uénerl.
APELES

&SERES.
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TEATRE _DE CATALUNYA

ba Ulule del Mar.
Santiago Rusinol.

—Poema escénic

en

un

acte, per

Una nova y ben potent rattada de grandesa ha passat pel
Teatre Catalá ab la darrera obra del exirni Santiago Rusifiol,
pintor poeta. Caí, així com en L'alegría que passa se fusio
nen,

colaborant, les dugues personalitats del artista,

altra

manera es

no

en

Verge del Mar fruita madura y saborosa
providencial equilibri. Mes la nota culrninant del
La

de tant
poema, lo que ha guanyat al autor més ovacions y assegura
a la producció lloc d'honor en nostra escena nacional, son
com indicávem,—els grans vents de trascendencia que s'hi
desterrnen sublirnant les belleses de l'acció y esvaint els de
tectes que podessin haverhi. Els cornentaris vulgars, els
elogis de sernpre, palidegen y rés voldríen dir glosant aquell
final de l'obra casi sense paraules perb vessant d'expressió,
de sentit, de torsa dramática. Aquel! instant prodigiós pot
ésser y será, sens dubte, discutit y comprés de diverses ma
neres, perb qui vulgui usar sinceritat confessará que no pot
presenciarse el miracle de La Verge del Mar sense una su
prema esgarritansa inoblidable... Y conseguir aixó, tant
artísticament y ab la sobrietat de medis ab que en Rusinol
sus porta al desen
de l'obra, es gracia d'elegits. Celebrem,
doncs, incondicionalment, sense estalvis de entusiasme ni
reserves de admiració, el present del poeta que ha sabut es
tremirnos fins a l'ánima y anern a veure l'obra segurs de
enriquir ala( la nostra sensibtlitat, pensew cona volguem
materies

en

religioses,

l'inteligencia, curiosa,

mentre

en

nostre

el

cor ens

bategui

y vetIli

íront...

SANTIAGO RUSINOL
blic. En Husillo], sabentho, la la aparéixer sois un instant,
peró poddem dir que en tota l'obra ja s'está preparant,
habilíssimarnent, la indispensable sdrtida. Córn? Ab la esce
na del cego; ab la passada del pare aquell, duent el
till en
brassos, etc... Heusaquí evitada ta tortura, doncs, y també,
de camí, donats els antecedents que calíen pel grandiós
efecte emocionant del final del poema. Sabent endavinar,
estudiant y rutuiant semblauts secreta ds tecnicisme, els
joves aficionats al art escénic poden apendre a escriure,
planejar y resoldre cornedies; el:5 que, posats a preparar la
curació de una malalta, ja ens l'hauden presentada al alsar
se el teló, plorant y queixantse, enervadorament,
per en
ternirnos...

.1**
Escrites

cialment,

les
ens

paraules anteriors,
sugereix

el

***

dit tot lo que, essen
darrer éxit teatral den Santiago
resta

Rusifiol.
Descendint a detalla de tecnicisrne, hi ajustaretn aixó: que
el diálec de l'obra, sugestiu y colorat, es sempre concordant
ab les situacions escéniques, variadíssirnes. Nova :postra de
la agilitat de l'autor que, en un sol acte, passa del samet,
casi bé, al drama poernátic. Y el carnrs la ab trassa y gradació,
sense discordancies de cap mena, ans contnbuint a ennquir
y humanisar el quadro ab els infinits matissos que la vida
presenta. Noresunenys les figures que intervenen en
l'accio hi son ben estudiades, y escullides ab delicada opor
tunitat y sense destorbarse mutuament, sinó contribuint
cada una, fóra discrepancies, a la finalitat que l'autor li té
assignada. D'aquí prové la armonía del conjunt y aquell
cenvirse y doblegarse de l'acció, ab vera maestría, a les con
veuiencies o necessitats deis mornents eseénics. Poques ve
gades hem vist, sobre el teatre, desplegarse, en aquest sentit,
tanta habilitat. Fa l'efecte, adhuc, que l'autor se coraplagui
agombolant dificultats per donarse el goig d'anar salvantles,
poc a poc, a irosament...
Altra nota culrninant que cornva glosar en la nova pro
real

s Pace! t en escullirne l'ambient y els epissodis y,
encara, l'art ab que son evitades, en la plástica de l'obra, les
violencies de tota mena que podessin worrnentar, gravitanthi
massa estona, la sensibilitat del espectador
A ixt, la presen

ducció,

tació de la malalta, duta sobre un baiart. La Ilarga perma
nencia de la figura, hauria produit veritable angoixa al pú

les qualitats de La iVerge del Mar
aquella justesa de l'ambient que s'hi respira. Y aqui caldrá
apunta, hi els norns dPn Moragas y Alarma, eminents esce
mlgrats, autors del decorat de l'obra. El qual contribuí, en
quadrant bellament y adequada les figures, al inmillorable
etecte del conjunt.
Tarnbé lora injusticia oblidar, en aquesta ressenya de la

senyalávem,

entre

t'esta,

repaniment de floretes ala actors que estu
diaren l'obra—Pi udant en ala() la meritissirna tasca directiva
den Jaume Borras,—ab l'afecte entusiasta y bona voluntat

que'l

poema den RIISITIO' se mereixfa.
En Borrás, a més, encarná una figura ab innegable calera,
ben caracterisada y declarnant ab concentració. La Ernilia
Hará estigué magistral, erninentissima, en la sola escena,
planylvola, clamorosa y excepcional, que li toca representar.
I.a senyma Verdier, dominant corrí sempre el personatge.
La Fremont, inteligent, aplomada, perfecta. La Persiva de
liciosa en actituts, frescor y ingenuita t. La Mestres confir
inant les bones impresions y acreixent les esperanses que'ns
teu concebir. La Buxados, lo Plá, la Roldán, la Huguet y la
Castejón, discretíssirries..
Vagi un nou encoratjament per en Caries Capdevila, l'ini
mitable creador, aquesta temporada, de en <Cabra> de El
Tresor. La figura que presenta en La Verge del Mar també
es de les que compten.
Eil Tor, inter.s y ernotiu, digué la
escena que li pertocava ab forte y dolorosa realitat. En Bar
boso deliciós de carácter y dicció. En Blanca lent ab vera
unció y hurnilitat l'interessantíssim capellil. En Bardem

___-11Mweem¦,,, ,,,,,,

•

,,,

?camama
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alegrador, enamorat, reruorós, tal com calla. En Guixer en
tonal, voluntarios, pié d'afany de encallar y consegnintho
pertectament. Molt bé en Galcerán, en 'Forres, en Donato,
Martori, en Baró y tots els altres que intervingueren en
l'obra.
La qual,—repetimho,—ve a pendre 'loe d'honor indis
cutible en el nostre Repertori.
en

Felicatem dones, ben coralment, a tots els que contribui
ren—honrantse a si inateiaos,—a assegurarne l'éxit soroilós.

honnrs. Se distingiren, a mes del senyor Parrefio y
de la senyora Daroqui encarregats dels protagonistes,
els altres apreciabiltssims actors y actrius que intervin
gueren en l'obra. Rebin, ab la del públic, la nostra més
sincera felicitació.
S'ha representat, en el mateix teatre, Eh-arra de/vi,
el popular sainet den Ramón Ramón y Vidales. Altre
bon éxit que caldrá tenir en compte per decidirnos a
posar vigent, en la populosa barriada, el nostre reper
tori.

ildrió Gual

FRA1

II i

DE CATA I.IIN Y A

Dielari de la setinana:
Dijous, día 28, tarde: L'es-Inda de San Martí y La cer
maneta; nit El Tresor y La ,;rermaneta.
Divendres, día 2o: El Tresor y La germaneta
Dissabte, día 3o: La <4>ermaneta, estrena del quadro
poemátic, en un acte, de Santiago Rusinol, La Verge
del mar, y El pintor de miracles.
Diumenge, día 31, tarde y nit: la mateixa fundó
Dilluns, dia 1: la mateixa funció.
Dimars, día a: L'estniet de Sida Martí y La t'erg(
del mar.
Y acaba la temporada de quaresma

s•
La Verge del mar den Santiago Rusifiol ja es comen
tada en la secció corresponent.
Per aquest dissabte que será, doblement, de glo
ria,—está anunciada la estrena de !'obra póstuma den
Joan Maragall Nausica, decorada per en junyent, Vi

lumara, Moragas y Alarma, escenógrafs, y Apeles
Mestres, dibuixant. Figures. totes elles, eminents.
L'Eugeni d'Ors, que fou amic del mestre, obrirá la
festa ab una bella prosa. «El triomf de la paraula sobre
la mort».
Els amants
rabona.

de les

glories

catalanes están d'enho

PRINCIPAL

arquitecto

del arte escénico) califica el
ram, a M. Victoria
Sardou. El qual, a no ser difunt (com aquells desolats
mantenedors que retreiem,) ben segur hauría contestat
la floreta ab la dita castellana, peró oportuna en aquest
cas, de si el necio aplaude, per'? Car en aquestes altures,
sortirnos descobrint atquitectos tant coneguts com el
senyor Sardou, ja son ganes, realment, de fer brometa!
En fi: que aquest dissabte els senyors que freqüenten
el Principal veurán la rescalfada Theodora interpretada
per la Xirgu, aquest cop actriu catalana. Més val aixts,
al cap d'avall, que sortirnos ab una altra Pcrra gorda,
de ferestega recordació y memoria perdurable.
De «famoso

Franqueza, menescal del mateix

ESPANYOL
En Rafel Marquina, notable escriptor, ha traduit,
bellament, La Reina Yova de l'Angel Guimerá. La
Reina joven, doncs, va donarse a conéixer, parlant en
castellá, al públic d'aquest teatre que la rebé ab tots els

a

Madrid

L'Adria Gual prepara a Madrid, en el «Teatro de la Prin
cesa», un cicle historie teatral consistent en la celebrado de
tres interessants sessions espectacles, compostes y parla
des per en Gual rnateix y representades per actors d'aquel'
teatre baix la direcció den Díaz de Mendoza. Se celebrarán
les tardes deis dies
13 y 15 d'aquest més.
Aquest progecte y certes actituts atribuides al conferen
ciant, han donat un sic que parlar aquets díes, El Poble
Catald, directarnent, y La Veas de Catalunya, en un anide
doctrinal, ja varen comentar la cosa. Nosaltres, per ara, ens
concretarem reproduint el programa den Gual desitjosos de
contribuir a l'obra de cultura y expansió, única finalitat que,
—per ara,—volern veure en la discutida actitut del artista
a

ideador de les conferencies.
Día f.—Primera part.—A manera de prOlec. Disertació
sobre el Geni de la Comedia.
Segona part.—Els grecs. La comedia grega. Aristófanes.
Evocació del Escoliasta. El Escoliastb. Representació de un
ensaig de Les granotes a casa del corega Agatarc.
Tercera part.—L'escenari grec. Representado fragmenta
ria de Les ata, d'Aristlifanes, comentada y completada per
l'Escoliasta.
Día r3.—Els Ilatins.—La Etat mitjana—Albors del Renai
xement.

Primera part.—Dels Ilatins a la Etat mitjana.—Disertació
sobre el geni cómic mitgeval.
Segoua part.—Representació de La ronda de histriona, en
la qua I prenen part buions, trovadors, juglars, etc, a més de
exibirshi dos fragmente de La dansa de la mort.
Tercera part.—La comedia del A rt, del i5oo al 167o. Pre
ludiant. El jardí de les comedies. Presentació de la familia
a rleq uinia na. Teatre de la fira. Representació de la novíssi
rna farsa de Arlequí Vividor.
Día 15.-111 Renaixernent.
Primera part.—Consideracions sobre el renaixement có
mic europeu. Anglaterra, Fransa, Italia; auprernacia del
cómic espanyol.
Segona part.—«El corral de la Pacheco.> Lope de Rueda.
Representado del Paso segundo de los ladrones.
Tercera part.—Moliére y son Teatre. Representado del
últim acte de El madi imagina ri, seguit de la cerimonia
(ballet) y recepció del doctor en presencia del tel Sol y so
teatre

Cort.

•
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Mal
Centre Provincial de Lleida
Per derná passat a la vetlla hi está
anunciat el beneficí del director d'esce
na Antoni Rissech, que,ha escullit Au
cells de pos, den Rusitiol y Boca d'infern,
den Crehuet, aquesta será representada
per l'actor Nliquel Rojas.
Ateneu Obrer
Martinenc
En la vetlla del diumonge se represen
ta el drama en tres actes Laflor de la mon
tanya d'en Bordas y E.stragués, que en
conjunt tir.gué un desempenyo bastant
encertat lluintshi especialment, entre ols
executants, el senyor Verdaguer.
Per final, posaren Memorialista ab
lletra menuda de'n Folch y Torras, que
va fer passar un bon rato a la concurren
cia, estrenantse per aquesta obra una de
coració deguda al pincell del senyor Ca
sanellas, que signé farsa elogiada, essent
demanat ab insistencia son autor.
Abdues obres foren dirigides pel ve
terá actor que fou del teatre catalá en
Mateu Marqués.
,

Agrupació Titaina
El dissabte passat se posa en escena
El Mistic, en qualexecució se distingi
ren les senyoretes Llorens y Diago, els
joves Mombrú, Martinez y Punyol, con
tribuint bastant per la seva part els se
nyors Anclart, Olibella, Lurnpianyes,
Carmen, Mercader, Dampeny y Bravo.
La senyoreta Rosa Devenat, que ab
aquesta obra va fer son debut, va fernos
bona impresió, no obstant esperem véu
rela en altres papera pera jutjar.
Nos podía den:mar més al senyor
011er,ja que's va encarregar d'el seu per
sonatje a darrera hora.
Per lo avensat de l'hora va sospendres
la pessa Cura de moro.
La

Filantrópica

representa La

mare eterna, ab una exe
coció bastant regular, sobressortint la
simpática sonyoreta Estruch, y els sen
yors Gui riguet, Sellares, Parcerises y Na
varro.• [.es dugues pesses restauts no íes
vegérem per esser altra hora quan linfa
l'obra del senyor Iglesias.

Unió Dependenta de Corifecció
Sol solet, bou l'obra inaugural d'aquest
elenc, baix la direcció dele joves Corbe
ró-Castellet, Iluhintshi abdas, acorn
panyats de la senyora Rornagosa y sen
yors Guine, Perixés, Carberó (E.) y
Prous. L'obra A tiiin porten faties, se
sospengué per lo avensat de l'hora.

Joveotut Jaumista ( Tapinería ..73)
l.es°bretes Jugara coses y com l'anell
al dit, toren regulartnent encaixades per
senyoretes Tuvella y Castells y els
senyors Constants,Tuvella y Perramón.
Els directora senyors Pedret y Genera,
teren tot quat sa bien per ter quedar be
lograntho per cert, encara que hi manca
ren ensaigs a les esmentades obres.
les

Claris
L'obra nova Llevor, que ja vegérem fa
uns qua nts anys al Assúltic, bou l'esculli
da per'aquesta entitat. En l'execució hi

havia quelcom ¦I'inseguritat en la colo
cació de figures, el treball de les actrius
farsa elogiable, en particular la senyore
ta Riera La senyoreta Fortuny, discreta:
Deis senyors; en Figuerola, en Ferres y
en Carrasco, bé.
Llum Andreuenca (Sant Andt eu)
En celebració de son benefici l'agro
pament drarntitic d'aquest centre, posa
en escena el día 31, (després de Els mal:
esperits) l'obra de Iglesias La mare eterna,
en qual execució s'hi lluhí tota !acampa
nyía, distingintshi a més de la seuyoreta
Monta:, els senyors Moranta, Rodríguez
y Coma.
Seguidarnent el senyor 011er y un al
tre que no recordew el nom, representa
ren el diálec Escultores de mar bre, essent
aplaudits per la concurrencia.
Unió Familiar (Asad, 26)
El día 7, celebrará son benefici el se
nyor Sebastiá Sisquella, director del
quadro lirio y dramátic de aquesta So
cietat.

Se posará en escena l'idili en dos ac
d'en Santiago Rusifiol El pati blau y
la comedia en un acte de'n Martí Gici
Comedia _de comedies.

res
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(Gracia)

Baix la direcció del senyor Roca, el
diumenge tiltim se posa en escena la pes
sa de Pitarra, Cajé y copa, en qual inter
pretació prengueren part la senyoreta
Badfa y els senyors Roca, Calveras, Bo
net, Tarré y Tarin. Tant la senyoreta
Badía con el senyor Roca se portaren
molt rebé; els dernés si haguessin estu
diat Enes els seus respectius papers, han
ríen quedat en millar lloc y l'apuntador
no hauría tingut de cridar taro.
Circol de propietaria (Gracia)
El passat diurnenge se represontá la
comedia en quatre antes El viatje del se
nyor Pons, que bou interpretada ab el
rnateix acert que altres vegades, y sobre
ssortint en el desempenyo les senyores
Parrefio y Sabater y senyors Cuyas,
Adriá, Teixidó y Devenat; aquest n'Una
encarnál protagonista ab veritable art.
Els dernés curnpliren discretament.

Agrupació Condal
Baix la dircció del senyor Estruch, s'hi

Esplugas de Llobregat .--(Centre
Católica. El diumengo, día 17, «La Congre
Roció do S. Lluis Gonsagaa va posar en
escena ele sogüents dramets.
El primer
amarás a Deu sobre lotes les coses, Vaga
y Cegos del cor y la sarsuela Cdpsules
Magser; en el primer s'hi distingiren els
senyors Serra, Divl, Astille y Pi: en el
segón el senyor Divf va IluIrshi de debó
ajudantlo en lo millar de l'obra el so
nyor Pi; el s demés secundaren:el tercer
por un alborot que hi bague en el pó
blic no's pagué apreciar la bonica pro
sa qu'adorna aquesta obreta.
!Llástituat
y en la sarsuela hi !oren de les seves els
senyors Sutorras, Divf, Ser re y Galtés,
Seu d'Urgell.,---«Teatre Riatnbaus.
Per la D'oda de San t Josep posaren en
escena el
drama d'Iglesias Lo cor del
poble; auant d'a Ila mes be, sobressurtint
el senyor Samará en l'hermós paper de
«Pasarell» qu'el teu ab tota perfecció; el
«Fidel» aria a cárrec del senyor Orriols
no decaient un moment en
tata !'obra;

en

«Roviraa, teL pel senyor Moles, tuolt

(Gen» per ol senyor Roca y el
pel senyor Serra. Secundaren
perfectatuent porque surtIs ajustada del
bé;

en

<A lbert»

l'obra, y deixem per l'últina la se
ynora Cardalda que va ter una «Madro
na» con ja esperiveui, plena de vida de
tot

cono sempre qu'es una ar
tista que se sab surtir bé dels papera que
se li confíen.
Per fi de festa La sala de retare molt
ben executada per les senyores Valles
pf y Cartialda y ola senyors Cardona y
(arriata.
Mataró.--(Foteent de la Sardana».
S'hi ha donat una funció, el día 19, guata
obres escullidas van ser: el drama en
tres actea Amor de pare, posa t en esce
na per l'aficionat
senyor Gallego, que
sapigué donar els carácters de la obra
com inereix y fou acompanyat per la se
nyora Vila de Gallego que Iluf ses fa
culta ts aitIstiques cona una bona actriu,
coro aixfs els joves aficionats senyors

mostrantnos
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Serrs, Martí, Ribas

y Flaguer que sorti
airosos de Ibas papera
Per fi de fasta, varen representar la
comedia Un bon:debut, en la que t'aren
les delicies del públic ele joyas, Flaguer,
Serte y Gallego y senyora Vila.
ren

cAteneu Obre:». El diumeuge día 24,
bata la direcció del aficiona t senyor Mi
guel Comas, y ab la cooperació de les
actrius senyores Conxa Ceba Nos, Anto
nia Riera y Susagna Molgosa varen po
sar en escr.rie el drama en tres
actea den
ausifloi, L'héroe, qua la pa rts foren des
empesuyadea per ele aficionats senyors

Comas, Serrapiftana, Planas, Gualba,
lila, Llovet, Pou y Puig, que. juut ab
les senyores Ceban" Riera y Molgosa,
varen donarhi una bona execució.

Masnou.—cCentre Coral Unió Mas
El día 17. la companyta d'ah
ciouats va representarhi, bar' la direc
nouense».

ció de l'Autoni Guardiola, aquestes pas
ees cómiques: Un gendre del cutre mon,
S. 1tf., Tres cors y el drama de t'Iglesias
Uadres.
La seuyoreta Artau y ele senyors Fer

uáudez, Roig, Vila, Grifols,
Bartrés y

obres,

Guardiola,

Mestres,

executants

de les

aplaudas.
Palsunós.—L'element joya d'aquesta
toreu molt

vila ha orgauisat una grau fasta patrió
tica pel din 30 del concia a beuetici deis
ferias de Melilla. Se representará el dra
ma deu Rusifiol El Mistich. La pan de
protagonista y direcció corre a cárrec
del joya primer actor don Joau Santa
cana.

Sant

C.eloni.—Diumenge

compauylit d'aticionats

passat la
dei «Centre Po

pular», posa en escena la !remeta cata
La Marmota, de Gourat Roura, en
quai ueseinpenyo obtiugueren nutrits
aplausos tras quants hi preugueren part;
haveut de repetir varia números.
En el Circo' «La Constancia» la cota»
panyía d'eu Joau Santacana, represeuta
Les obres Ole.Ito,(en caleta). La taberna
y Felscitat Eterna les guate (oren beu tu
laua

terpretades.
Lleida.--« La Paloma». El día 17, se po
sa en escena, per la tarde, dugues vega
des la comedia La Cartilaginaialgia es
sent discretament iuterpletada per la
senyoreta Gomas y seuyors Gua:, Bai
gen y Puntos.

19, una representació de La
Cartilaginatalgia y un a lira de Mala mi.
Les sección se contaren per ideas y
El día

els aticiouats (oren aplaudits.
«Centre Radical». El día 1'7 del pa
ssat, la secció de aquest centre posa en
escena les ()bretes, La fantasma de sant
Telm, Oras y magre y L'Ultima caricia,
ab bona execucio per part de alguna afi
ciona la.
Violeta». El día l'7, per la tarde,
anunciada a ltra
representa
ció del hdrama„sacro La Pauté no po
gue-utla .verificar per falta de públic.
Per la nit, la.posaren en escena, y, no
pogueren,acabarla a causa de un hiel
deu t, que nosaltres sopa els primera en
«La

esteva

sentir y els planyem. Tingueren que
tornar el preu de les localitats al públic
y trincar el teatro.

Teiá.—neatre La Unió.» Ab les obres
Embolic de pretendents El Bombero y
Sistema Munyén, el diumenge, día 17,
celebra una trefilada aquesta entitat a
benefici del jove malalt de desgracia

Badalona.—Unió F. N. R.» Papa
Ministre y Lo que no vulguis per tu... fo
ren les obres eacu tildes pera representar

Cahué, 1111 d'aguaste vilo, que
presenciaren lo senyor rector mossén
Miguel Giravent y el viceri mossén Jo
sep Perales, assistinthi ab el bon intent
de cooperar y dar aixt més importancia
Anton

el diumenge dla 24, baix la direcció del
notable aficiouat J. Guardia, y en les
quals
Jigangiren notablement la se
nyoreta Vallvé y seuyora Vidal y ele se
nyors Gili, Carbó, Boach, 'Miami, Tu
gas(J.), Mateu, Clauet, Aguilar y Si tjes.

al

acte del fi benéfic que se celebra va.
«Teatre La Palma.» El día 19, inter
pretades per los aficionats d'aquest elenc
dramátic, (oren posades en escena les
obres Don Gonzalo y A casa !'alcaide.
La presentació signé conecte y desem
penyada a rob regular encert, valgueut
los entusiástica aplausos al baixar el teló
de cada acta.
La part femenina confiada a les joyas
actrius senyoretes Mestres (A.), y Ar
bola (P.), regular beis tots conceptes; y
le característica senyora Guart, nota
blement bé.

«Gent Nova.» La companyla que diri
gen el senyor Josep Gubert represente
el di u menge prop-passa t La resclosa y Un
crim sensacional, obres que foren inter
pretadas ab molt acert.
«Centre Badalonf.» La

companyía Te

rradas-Casas, diliuns, día 24, hi repre
senta La Bona gent, d'en Rugido'. La
execució fou bona per pan de tots, y par

ticularment, la Sra. Sarbosa y senyor
'ferradas y Casas estiguereu a una en
vejable altura. Per fí eus servireu Ju
gar a casals, que fou ben jugat per la
seuyora Sarbosa y senyor Clapes.
«Casino Apol.» Per la seccio Líric-Dra
matice, (oren representadas diumenge
prop-passat ab la cooperació deis dista u
gus aficionare Terra das y Casas, les obres
Mossen Janot y El coro deis benplantats.
Cal ter especial menció de la senyora
Sarbosa y senyors Terradas y Casas ala
quals confirmaren una vegada més les
seves particuiers dote
artístiques. Les
seuyores Casagas, Aleutorn, lorués y
Pujol y ele senyors Cdapés, Navarro Boix
Carnprnany, Ferran y Carreras, compli
ren 2101t bé son eomés, La execució de
la pena uo estigué ni da bou
Une a la
altura de l'obra, degut a que la mejoría
que hi prengueren part oren debutauts.
Tarrassa. --(Teatro Principal,» El
día as, del pasea' s'hi representa, la tra
ducció, La verge boja, per la companyta
de l'Enríe
uueuez, que fou de exceleut
interpretació per pant de las senyores
Xtrgu y Sautoiaria. També be els
son yors Gimeuez, Vaiyas y fourquet.

paseast

la mateixa comí»).
la comedia d'en
V. Sarclou, tradui da al caleta, Frvu-Frou
que desetupenyaren inajistralment Lotes
les parta de la cow panyla; despediutse al
maten terina del públic, qui ha corres
post moit bé a lotes les sis funcione
que han representa' en aquesta tempo
rada de Quaresma.
Divendres

nyía, posa

en

escena

«Fraternidad Republicana.» La com
panyía d'aficiouats, baix la direcció d'eu
Lloreus Alsina, representaren diumeuge
pasea t el drama de Iglesias La more eter
na, en qual obra Iluiren molt Ilurs facul
seuyors Alsina, Padrós, y Verde
guer, secuudant dlgual manera els se
nyors Serra, Rius y Ganan, ab el vahos
Baliespi. Molt
coucurs de la senyorela
bé de presentació. Per fi de fasta repre
sentaren la comedia A cal Sabater, en
que la senyoreta Ballesp í y ala senyors
Forns, Rius, Gallart y Bistué feren pa
sear unaestona molt divertida.
tate els

ESCENA CATALANA

-

Esplugas del Llobregat.—cCafé
Tea tre-Quirsea Se posa en escena, e131
del pasat el drama d'en Guitnera En pól
vora. El benefici de la representació se
dedica al soci en Jaume Creus, que está
al servei de les armes.
La senyoreta Morera, es porta digna
ment en la «Taneta.» Per final, A pel y
repel, Iluintshi la senyoreta Morera y el
senyor Estella (B.).
Mataró.«Ateneu Obren» Els aficio
de aquesta casa el día 31, varen re
presentar la balada en tres actes, de Pi
tarra. Lo Ltiri d'aigua, en qua I execució
teu una creació del dificil papar de «Ri
teta» la nena Euriqueta Rodriguez.
Y després, bale la direcció del aficio
nat senyor Miguel Comas, posaren en
escena el quadro dra malle, de Iglesias,
Joventut, par les seuyores; Cevallos y
Guardia y els senyors Comas, Guelva,
lila, Labruja y Planas, que digueren
II u rs papera amb molla correcció. Y aca
be tata bonic programa a mb la represen
tachó da la joguina arranjada per LI. Mi
lla El ninot de molles, que (oren inter
pretes els senyors Pau, lila, (aqueja ul
timabas vis cómica mantingué en rialla
coniluua a la coucurrencia) y (oren ama
ben acompanyets per la senyorela Guar
dia, que també obtingué aplausos.
note

-

Sallent.—a A teneu Catala.» La mare
y Castor r Polux, van ser las obres
escullides pel día 24 del passat. Un num
brbs públic va aplaudir al final de bote
ala acres. Hi prengueren part eta aficio
nata Carbonés, Camprubí, Bigorra, Riera
y altres.
eterna

A
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LA ESCENA CATALANA
Va dirse

encara

mes: «Calvo:

vos

heu let honor al Teatre

Cata!á, dintre aquelles parets mateixes que encara'n plora
l'ausencia. Mercés, rnoltes mercés per la vostra noblesa.»
En Calvo, emocionat, pronunciá breus paraules d'agrai
rnent, elogiant nostra literatura escénica. Recitá, després,
algunes poestes. Un deis tragrnents en que posit més ánima
fou la narració de «Saids de Mar y ce!.
Ab naolt gust ressenyern aquest homenatge que els inte
lectuals de Catalunya han teta quí, eminent artista d'altres
ven

Cedint als precs de mplts favoreixedors de la Revis
ta, hem decidit acabar a vui la publicació de

L'ESTIUET DE SANT MARTI
comedia

en

tres

actes

de

l'Apeles

Mestres y

TORRE TORRE TES
sainet en un acte den Tosep Burgas.
Ademés de les corresponents págines (32)de follett ne
repartim 32 més, o siga 16 págines de text y dugues
cobertes equivalents a 8 págines cada coberta, fent un
total de 64 págines.
Aixts, el número resulta extraordtnari Y si bé els
nostres suscriptors el rebrán sense aument de pren, se
posa a la venta a 25 céatims l'exernplar.
Eunt ab el número, se repartirán a la suscripció els
exemplars de L'estiuet de Sant
v
Torre Tal retes,
degudament enquadernats. Les altres persones que
desitgin tenirlos en dita forma, poden verificar el carn
bi en aquesta administració, ab les condicions usuals,
y abonant 15 céntims per obra.
Lliures ja d'obres en curs, podem anunciar que,
el número próxim, comensarem a repartir

en

EL TRESOR
la comedia dramática
que ab tant interés es

en

tres actes den

esperada, junt

josep

Morat6

ab

LA GERMA NETA
els dos actes den Manel _Folch y‘Torres que acaben de
meréixer tants aplaudiments en el Teatre de Cata

lunya.
Actualitat. Selecció. Gran éxit. Heusaqui les parau
les que poden escriures al costat de les produccions
que hem tingut y tenim l'honor de editar dintre la nos
tra Biblioteca.
Don Iticardo Calvo, el notable y deterent cornediant cas
tellá, hoste de Barcelona.durant sis mesos, ha estat despe
dit ab veritable afecte per amics y admiradora, entre els
gneis s'hi compten prestigiosos escriptors y artistes estalens.
La festa, consistent én un banquet baja', va celebrarse al

It

Restaurant Martín. Hi asistiren els principals critics teatrals
de Barcelona, entre ells en Joan Burgada, l'Emili Tintorer,
en Fout de Boter, en Rodriguez Codolá, etc. D'auturs dra
mátics hi eren l'Ignasi Iglesias, en Santiago Rusinol, en
Pornpeu Crehuet y en Josep Morató. Altres escriptors, corn
en S. Pujol y
Brull, en Powpeyo Gener y en Lluis Via,
honraren la tanta.
Va brindarse. Alsaren la copa els senyors Can, pruld, en
representado deja empresa,-,en Joan Hurgada, en represen
tació de la prewpsa bareeionine y en Rusinol, l'Iglesias, en
Crehnet y en Gener. Tots.toren aplaudidissims per l'acert
ab que, una mica cada hú, exterwrisaren el veraable sepia
de la testa.
Va dirse «Calvo: quan siguen a Madrid, no peder, ala vos
la
gent catalana. Diguéuelshi,
tres de la benevolencia de
abans, de la Postra. justicia. Cona actor y com a cavaller,
son

digne

de admiractó y

simpatía,»

terres, sabe ter justicia al nostre estimadissim Teatre Na
cional.
Don Ricardo Calvo treballará, la temporada vinent, al
Teatre Novetats de Barcelona. No cal dir com ho celebrem.
Está malalt l'Alexandre Nul la, aquell actor qu'es, d'entre
els joves, un dels més notables. El paper que en Nolla havía
de representar en la Theodora den Sardou, ha estat repar
tit a l'Enric Guitart. Mil) vol dir que la malaltía den Nolla,
no es

pas de les mes Ileus.
de tot cor, la millora del admirat comediant.

Desitgem,

del Teatre

l'Armengol Goula, :son tóra
Principal les senyores Carrne

Rovira.
Tarnbé,

sens

A mes

de

de la companyla
Vendrell y Carme

dubte ab rnotiu de la malaltla que sofreix,
ha estat despedit l'Alexandre Noila. El qua!, aabent que té
contracta firmada, no cal dir que resoldrá la questió com
millor Ii sernbli.
Dirnars al vespre va celebrarse al Ateneu Barcelont la
anunciada vetllada necrológica en honor den Joan Maragall,
president que bou d'aquella casa.
Hi asistí nombrosa concorrencia, ben devota. Llegiren
treballs en Manel de Montoliu y en Miquel S. Oliver,
Els erninents artisies Marguerida Xirgu y Enric Gimenez
recitaren, de manera eiquisida, fragments del prolec y deis
•

del poema pbstum den Maragall Nausica, inspirat
epissodis de la Odisea.
Clogué la vetllada el s?nyor Dornenec y Muntaner, ab un

tres
en

actes

uns

sentit discurs de grades.
j,

LA ESCENA CATUANA comensa, avui, el segón trimestre
d'aquest any. Ara es hora, doncs, de suscriures al peribdic
en vista de la bona
marxa que han ernprés la Revista y ele
tolletins de la Revista, que sembien la veritable casa edito
rial del Teatre Catete.
Els suscriptora de LA ESCENA tenen verles aventatges: els
surt de frene la enquadernació de les cornedies y reben, sen
se aurnent de preu, els números extraerdinaris (per exemple

d'avui.)

el

persones que, al suscriures a LA ESCENA, volguessin
rebre,.a més, per tenir les obres complertes, els folletins
publicats fins ara de 7'orre Torretas y, L'Efaiuet :de Sant
Martí, deueu abollar 45 céntans, impon deis tres números
aparescuts desde que s'II' editen..
Les

L'esliuet.de Sant Afarti, el delicibs idili escénic que avuí
acabern d'editar, será traduit al castellá per Don Rómulo
Saavedra que, haventne manifestat desitg y entusiasme, bou
expressament'autorisat, per l'Apeles Mestres.
Altra bona nova, sobre la nostra literatura teatral: el día
del mes passat bou estrenada, a Valencia, l'obra den Ru
sinol El indiano, traducció den Martínez Sierra. La produc
ció obtingue molt bou éxit, interpretada, en el Teatre Esla
va, per la cornpanyla Colom-Vigo.
Per rnolts anys, tots plegats, puguin ter semblants obres.
an

